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باسم اآلب واالبن 
والروح القدس اإلله الواحد، آمين

بالعام الجديد 2018م وأهنئكم بعيد  أهنئكم 
الميالد المجيد، أول األعياد السيدية التي نحتفل 

بها كل عام.
اآلباء  كل  إلى  الجميع،  إلى  تهنئتي  أقدم 
المطارنة واآلباء األساقفة، اآلباء الكهنة القمامصة 
والقسوس، إلى كل الشمامسة والخدام والخادمات، 
إلى أعضاء وأراخنة مجالس الكنائس، وأيًضا إلى 
كل الشعب القبطي المسيحي في كنائسنا المنتشرة 
وأمريكا  أوروبا  في  مكان،  كل  في  األرض  عبر 
آسيا  وفي  أفريقيا  في  وأيًضا  والجنوبية  الشمالية 

وفي أستراليا.
الميالد  عيد  العيد،  بهذا  جميًعا  أهنئكم 
المجيد. وعيد الميالد هو بداية جديدة نحتفل بها 
في كل عام. نتذكر الخليقة األولى عندما خلق هللا 
آدم وحواء، وأوجدهما وبدأ بهما حياة طيبة. كانا 
يتمتعان بالحياة مع هللا، وعاشا هذه الحياة النقية 
الجميلة. ولكن عندما دخلت الخطية إلى حياتهما، 
تفككت العالقة القوية التي تربطهما باهلل، وصار 
آدم خائًفا ومختبًئا وصارت حواء بالمثل، وُطِردا 
من أمام هللا. وعاش اإلنسان وتكاثر في األرض 
واألجناس  الشعوب  وامتدت  الوصية.  حسب 
أفريقيا  في  كثيرة،  أماكن  في  األرض  في  واألمم 
وفي آسيا وفي أوروبا، سام وحام ويافث. وانتشر 
اإلنسان وانتشرت معه الخطية. وانتشر الصراع، 
وانتشرت الجريمة، وانتشر العنف. وصار اإلنسان 
أو خارجية، ونسمع  داخلية  في حروب مستمرة، 
ونعود  العالم.  في  جًدا  الكثيرة  الصراعات  عن 
فنتساءل ما هو الحل أمام هذه الصراعات؟ كيف 

يواجهها اإلنسان؟
الواقع أننا في قصة الميالد يمكن أن نجد 
إجابة عن هذا السؤال. واإلجابة عن هذا السؤال 
فكر  في  يعيش  أن  اإلنسان يجب  أن  في  تتمثل 
المسيح  السيد  جاء  لقد  الطفولة.  مرحلة  وروح 
صغيًرا  رضيًعا  اليهودية،  لحم  بيت  في  مولوًدا 
بالميالد،  نحتفل  مرة  كل  وفي  وصبًيا.  وطفاًل 
الطفولة  أن  نقول  أن  ويمكن  بالطفولة.  نحتفل 
هي مفتاح الحل، كيف؟ طبًعا ال أقصد بالطفولة 
األعمار األولى لسن اإلنسان، ولكن أقصد روح 

الطفولة والبراءة التي نجدها في كل طفل.
في أيقونة الميالد نجد أن أمنا العذراء مريم 
الثانية.  السماء  عن  تعبر  الزرقاء  مالبسها  في 
المالبس  هذه  على  الموجودة  الكبيرة  والنجوم 
الميالد  وأثناء  الميالد  قبل  بتوليتها  إلى  ترمز 
الطفل  الرضيع  هذا  تحتضن  هي  الميالد.  وبعد 
ُمقمَّط  أنه  وتجدون  لحم،  بيت  مولود  الصغير، 
بأقماط تشبه الكفن، فهو جاء ليموت، وليقدم نفسه 
حيوانان  المذود  بجوار  وتجدون  كله.  العالم  عن 
يمثالن اليهود واألمم. وفي أسفل الصورة تجدون 
م كذبائح، رمًزا إلى  صورة للخروف الذي كان ُيقدَّ
الذبيحة الدائمة، ذبيحة وصلب ربنا يسوع المسيح 
من أجل فداء البشرية. ونجد الصورة تتمتع بظالل 

الليل حيث كان ميالد ربنا يسوع المسيح.

وبروحها.  بصفاتها  للحل  مفتاح  الطفولة 
 18 متى  معلمنا  إنجيل  في  المقدس  والكتاب 
َلْم  »ِإْن  يعلمنا:  المسيح  يسوع  ربنا  أن  يذكر 
َمَلُكوَت  َتْدُخُلوا  َفَلْن  اأَلْواَلِد  ِمْثَل  َوَتِصيُروا  َتْرِجُعوا 
الرجوع  نرجع؟  كيف  )مت3:18(.  َماَواِت«  السَّ
يكون من خالل الصفات التي يتمتع بها األطفال. 
وهذه الصفات تمثلها شخصيات كثيرة في قصة 

الميالد.
البساطة  صفة  إلى  ننظر  أن  دعونا  أواًل 
جًدا  األطفال. سنجدها واضحة  بها  يتحلى  التي 
في الرعاة البسطاء الذين كانوا في البّرية والبادية 
وأخبرهم  المالك  لهم  وظهر  قطعانهم.  يرعون 
مكان  في  يعيشون  ال  والرعاة  السعيدة.  بالبشرى 
واحد، يتنقلون من مكان إلى مكان. ولكن ما يغلف 
حياتهم هو البساطة في ترحالهم، في مأكلهم، في 
شيء.  كل  هي  البساطة  سكناهم.  في  مشربهم، 

يحتاج اإلنسان أن يعود إلى البساطة.
األمر الثاني الذي يتميز به الطفل الصغير 
هو صفة الثقة واإليمان واليقين. أنه يصدق كل 
أحداث  في  ذلك  نجد  براءته.  خالل  من  شيء 
وقصص الميالد مع القديس زكريا الكاهن وزوجته 
أليصابات. زكريا الكاهن عندما استمع إلى بشرى 
المالك الذي بشره نجده صار صامًتا، مثلما كان 
رحم اليصابات صامًتا، ومثلما كانت تبدو السماء 
كأنها صامتة. ولكن في الوقت المناسب أعطاهم 
هللا ابنهما أعظم مواليد النساء يوحنا المعمدان الذي 
تكلم عنه الكتاب كثيًرا. ونجد القديسة أليصابات 
، ِلَيْنِزَع  تقول في عبارة قوية »الَِّتي ِفيَها َنَظَر ِإَليَّ
كانت  هكذا  )لوقا25:1(،  النَّاِس«  َبْيَن  َعاِري 

أليصابات لديها نعمة التصديق والثقة واليقين.
األطفال،  في  نجدها  التي  الثالثة  الصفة 
هي صفة النقاوة. الطفل صفحة بيضاء، يمتاز 
نجدها  الصفة  وهذه  وبالطهارة.  الشديدة  بالنقاوة 
تلقت  التي  مريم  العذراء  أمنا  في  جًدا  واضحة 
البشارة  هذه  على  إجابتها  وكانت  المالك  بشارة 
َلْسُت  َوَأَنا  هَذا  َيُكوُن  »َكْيَف  بالغة:  بنقاوة  تتميز 
لها  يشرح  وعندما  )لوقا34:1(.  َرُجاًل؟«  أَْعِرُف 
اْلَعِليِّ  َوُقوَُّة  َعَلْيِك،  َيِحلُّ  اْلُقُدُس  وُح  »َالرُّ المالك 
وُس اْلَمْوُلوُد ِمْنِك ُيْدَعى  ُتَظلُِّلِك، َفِلذِلَك َأْيًضا اْلُقدُّ
في  نجدها  الصفة  هذه  )لوقا38:1(.  هللِا«  اْبَن 

الطفولـــــــــــة. العالــــــم يحتاج إلى 
هذه الصفة اآلن.

الصفة الرابعة التي نجدها في حياة األطفال 
أن  نعرف  فنحن  والتسبيح.  الفرح  صفة  أيًضا، 
والترانيم.  واألغاني،  الموسيقى،  يحبون  األطفال 
الذين  المالكة  مشهد  نجد  الميالد  قصة  في 
السمائي  بصوتهم  كبيرة  جوقة  مثل  بفرح  ظهروا 
ِفي  هلِل  »اْلَمْجُد  تقول:  التي  المضيئة  وكلماتهم 
اَلُم، َوِبالنَّاِس اْلَمَسرَُّة«  اأَلَعاِلي، َوَعَلى اأَلْرِض السَّ
بالموسيقى  ممزوجة  عبارات  انها  )لوقا14:2(. 
تشع بالفرح العجيب. العالم يحتاج أن يتعلم سر 
الموسيقى ألنها فن رفيع يهّذب مشاعر اإلنسان. 
فال يقترب من الخطية ألنه ُمرَهف الحس يعيش 
بفرح دائم متغلًبا على كل صراعات الحياة، حيث 

يجد أن الحياة أمامه جميلة جًدا.
الصفة الخامسة التي نجدها في الطفولة هي 
صفة الحكمة. تسألني كيف الحكمة؟ إن الحكمة 
نجد  األحيان  من  كثير  في  الكبار.  صفات  من 
الصغار تصدر في تصرفاتهم وفي اجاباتهم حكمة 
مشكالت  حل  في  يساعد  الذي  الحد  إلى  بالغة 
الكبار. الحكمة نجدها في المجوس الحكماء الذي 
الذهب  هداياهم  يقدموا  ما  لكي  المشرق  أتوا من 

واللبان والمر.
هذه الصفات الخمس، هي صفات نراها في 
نعيش  أن  الميالد  قصة  تدعونا  الطفولة.  مرحلة 
فيها. وبها نستطيع أن نواجه الصراعات التي تعم 

العالم وتنتشر في العالم.
أنا سعيد أن أرسل لكم هذه الرسالة وأهنئكم 
ويزيد  للجميع.  يكون  الذي  العظيم  الفرح  بهذا 
سعادتنا في هذا العيد أننا على أرض مصر مع 
سيادة الرئيس نفتتح كنيستنا الجديدة في العاصمة 
اإلدارية الجديدة التي تبنيها مصر. هذه العاصمة 
في  يضارع  جًدا  ضخم  كمشروع  ُتبنى  التي 
مساحته مساحة دولة مثل سنغافورة. وهو مشروع 
ممتد ومشروع طموح للغاية. وكان السيد الرئيس 
المصري في العام الماضي 2017 قد أعلن عن 
بدء إنشاء أكبر كنيسة وأكبر مسجد على أرض 
العاصمة اإلدارية. وها نحن في هذا  مصر في 
الكاتدرائية  هذه  من  األولى  المرحلة  نفتتح  العيد 
سيادة  مع  المسيح  ميالد  كاتدرائية  نسميها  التي 
الرئيس الذي أوفى بما وعد، وشكًرا لكل األحباء 
التي  الهندسية  الهيئة  وفي  المسلحة  القوات  في 
البناء  المشروع، وأيًضا معهم شركات  تبّنت هذا 

والمهندسين والفنيين والعمال وهم بالمئات.
تمنياتي  طيبون،  وحضراتكم  سنة  كل 
وتهنئتي للجميع في كل كنائسنا عبر العالم كله. 
راجًيا الصالة دائًما من أجل السالم ومن أجل أن 
تعم الحياة الهادئة كل أرجاء األرض. إللهنا كل 

مجد وكرامة من اآلن وإلى األبد، آمين.
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بـــدأت الصلـــوات في الســـاعة الســـابعة مســـاًء بحضـــور الرئيس 
والـــذي دخـــل الكاتدرائيـــة فـــي بدايـــة القـــداس مـــع قداســـة البابـــا، وقـــد 
اســـتقبله الشـــعب اســـتقبااًل حافاًل. ثم ألقى ســـيادته كلمة عّبر فيها عن 
ســـعادته بإنشـــاء هـــذه الكاتدرائيـــة والصـــالة فيهـــا كما وعد فـــي العام 
الماضـــي، وقـــدم التهنئـــة بالعيـــد لقداســـة البابـــا واآلبـــاء الحاضريـــن 
وســـائر األقبـــاط. وفـــي كلمته شـــكر قداســـة البابا الرئيـــس معبًرا عن 
فرحتـــه بهـــذا الصـــرح الجديـــد الذي يرّســـخ لقيم المواطنة والتســـامح 
والتعايـــش. كمـــا وجـــه الشـــكر لرجـــال الهيئـــة الهندســـية والقـــوات 
المســـلحة التـــي تقـــوم بتنفيـــذ مشـــروع الكاتدرائيـــة، وكل المهندســـين 

والعمـــال والفنييـــن، والذيـــن قامـــوا بهـــذا العمـــل فـــي زمن قياســـي.

واســـتمرت الصلوات حتى الســـاعة الحادية عشـــرة مساًء حيث 
كان قداســـة البابـــا قـــد قـــرر أن ينتهـــي القـــداس قبـــل منتصـــف الليـــل 
ليتيـــح الفرصـــة للحضـــور للعـــودة مـــن العاصمـــة اإلداريـــة الجديـــدة 
للقاهـــرة، وللتخفيـــف عـــن رجـــال األمـــن الذيـــن بذلـــوا مجهـــوًدا كبيًرا 
فـــي تأميـــن الحضـــور وانتقالهـــم إلـــى الكاتدرائيـــة وعودتهـــم منهـــت، 
حيـــث تمـــت االحتفاالت وســـط إجراءات أمنية شـــديدة. وقد توافدات 
الحافالت التي نقلت المشـــاركين في الصالة منذ عصر يوم الســـبت 

6 ينايـــر، وأقلتهـــم بعـــد انتهـــاء القداس.

اســـمحوا لـــي إنـــي أقـــول لكـــم وأقـــول لقداســـة البابـــا ولـــكل 
األشـــقاء واألهـــل كل عـــام وأنتـــم بخيـــر. وأيًضـــا أهنئكـــم علـــى 
االفتتـــاح الجزئـــي للكاتدرائيـــة. وهـــذا االفتتـــاح رســـالة كبيـــرة.. 
رســـالة مـــن مصـــر ليـــس فقـــط للمصرييـــن بـــل للعالم كله. رســـالة 
ســـالم ورســـالة محبـــة.. نحـــن بفضـــل هللا ســـبحانه وتعالـــى نقـــدم 
نمـــوذج للمحبـــة والســـالم بيننـــا وبيـــن بعـــض.. ســـتخرج المحبـــة 
وســـيخرج الســـالم مـــن مصـــر وســـيعم العالـــم كلـــه.. يمكن وســـط 

هـــذه األحـــداث تقولـــوا: معقـــول هيبقـــى كـــده؟!
عمـــر الشـــر وعمـــر الخـــراب وعمـــر التدميـــر وعمـــر القتـــل 
يقدر أبًدا يهزم الخير والبناء والمحبة والســـالم، ال يمكن! يمكن 
تقولـــوا: إزاي ده هيحصـــل؟ لكـــن هيحصـــل. وباقول للناس كلها: 
يـــا تـــرى الفرحـــة دي اللـــى احنـــا شـــايفينها تســـاوى كام؟! تســـاوى 
ايـــه؟! واحنـــا مـــش شـــايفين الخير ده اللى انتوا شـــايفينه ده بفضل 

ربنا ســـبحانه وتعالى.
خـــذوا بالكـــوا احنـــا واحـــد ومحدش أبًدا هيقدر يقســـمنا.. دى 
برضـــو رســـاله ثانيـــة فـــى زحمـــة األلـــم ده.. وأنـــا ماكنتـــش عاوز 

أتكلـــم فـــي أي آالم ألن األلـــم بيؤذينـــا كلنا.
انـــا مـــش عـــاوز اطـــول علشـــان تبـــدأوا صلواتكـــم. يـــا رب 

يقّدرنـــا إننـــا ندّخـــل الفرحـــة علـــى كل النـــاس.. 
مصـــر  تحيـــا  االســـتقبال..  حفـــاوة  علـــى  أشـــكركم  أنـــا 
بالمصرييـــن.. محـــدش أبـــًدا هيقـــدر علـــى مصـــر، وأوعوا تنســـوا 
نـــأكل بعضنـــا البعـــض. اللـــي عـــاوز يؤذينـــا يفـــرق بيننـــا ويخلينـــا 

كل ســـنة وأنتـــم طيبيـــن وعـــام ســـعيد عليكـــم وعلينـــا وعلـــى 
الدنيـــا كلهـــا.. كل ســـنه وأنـــت طيـــب يـــا قداســـة البابـــا.. 

كل سنه وأنتم طيبين.

احتفل قداســـة البابا األنبا تواضروس الثاني، بابا اإلسكندرية 
وبطريـــرك الكـــرازة المرقســـية، بقـــداس عيـــد الميـــالد المجيـــد لعـــام 
2018م، فـــي كاتدرائيـــة ميـــالد المســـيح بحضـــور 14 أســـقًفا وهـــم 
أصحـــاب النيافـــة: )1( األنبـــا مرقـــس أســـقف شـــبرا الخيمـــة، )2( 
األنبـــا بطـــرس األســـقف العـــام، )3( األنبـــا دانيـــال أســـقف المعادي 
ودار الســـالم والبســـاتين، )4( األنبا بيمن أسقف نقاده وقوص، )5( 
األنبـــا مكســـيموس األســـقف العـــام لكنائس مدينة الســـالم والحرفيين، 
)6( األنبا مارتيروس األســـقف العام لكنائس شـــرق الســـكة الحديد، 
)7( األنبـــا إرميا األســـقف العام، )8( األنبا ثيئودوســـيوس أســـقف 
وســـط الجيـــزة، )9( األنبـــا دوماديـــوس أســـقف 6 أكتوبر وأوســـيم، 
)10( األنبـــا يوليوس األســـقف العـــام لكنائس مصر القديمة والمنيل 
وأســـقف الخدمـــات، )11( األنبـــا مـــكاري األســـقف العـــام لكنائـــس 
شـــبرا، )12( األنبـــا ماركـــوس األســـقف العـــام لكنائس حدائـــق القبة 
ـــا اكليمنـــدس األســـقف العـــام لكنائـــس ألماظة  والوايلـــي، )13( األنب
وعزبـــة الهجانـــة، )14( األنبـــا هرمينا األســـقف العـــام لكنائس عين 
شـــمس والمطريـــة؛ كذلـــك القمـــص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيـــل 
عـــام البطريركيـــة بالقاهـــرة، والقـــس آنجيلـــوس إســـحق والقـــس 
أمونيـــوس عـــادل ســـكرتيرا قداســـة البابـــا، و12 من اآلبـــاء الكهنة؛ 
إلـــى جانـــب عدد كبير من المســـئولين والرســـميين فـــي الدولة وعلى 
رأســـهم الســـيد عبد الفتاح السيســـي رئيس الجمهورية، والعديد من 

ممثلـــي الطوائف المســـيحية.

كان الرئيـــس قـــد خصـــص مســـاحة كبيرة لبناء أكبـــر كاتدرائية 
بالشـــرق األوســـط، وذلك فـــي العاصمة اإلداريـــة الجديدة، وقد أعلن 
ســـيادته عـــن ذلـــك خـــالل قـــداس عيـــد الميـــالد المجيد العـــام الماضي 
)2017م(، وقـــد بـــدأت أعمـــال البنـــاء علـــى الفـــور منـــذ ذلـــك الحيـــن 
لبنـــاء الكاتدرائيـــة الجديـــدة، والتـــي أطلـــق عليهـــا قداســـة البابـــا اســـم 
»كاتدرائيـــة ميـــالد المســـيح« ألنـــه قـــد ُأعلـــن عـــن إنشـــائها فـــي عيـــد 
الميـــالد، وتـــم افتتاحهـــا فـــي عيـــد الميـــالد أيًضـــا. ومبنـــى الكاتدرائية 
ُمقام على مســـاحة أربعة أفدنة، وقد انتهى العمل في الدور الســـفلي 
منهـــا وهـــو الـــذي ُأقيـــم فيه قداس العيد ويســـع 2500 شـــخص، بينما 

ستســـع الكنيســـة الكبـــرى حوالي 7500 شـــخص.
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في  سواًء  بالعيد،  للتهنئة  المسئولين  من  العديد  وقد حضر  هذا 
القداس مساء السبت 6 يناير، أو في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية 

باألنبا رويس يوم العيد )األحد 7 يناير(، وهم:

من رئاسة اجلمهورية:
السيد/ مصطفى شريف رئيس ديوان رئاسة الجمهورية ومندوب 
السيد رئيس الجمهورية، السيد المهندس/ إبراهيم محلب مساعد رئيس 
كامل،  عباس  اللواء/  واالستراتيجية،  القومية  للمشروعات  الجمهورية 
مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية، السيدة الدكتورة/ فايزة أبو النجا 
جمال  أحمد  اللواء/  السيد  القومي،  لألمن  الجمهورية  رئيس  مستشار 
الفريق/ عبد  للشئون األمنية، سيادة  الجمهورية  الدين مستشار رئيس 
العسكرية،  للشئون  الجمهورية  رئيس  السيد  مستشار  التراس،  المنعم 
لواء أركان حرب/ صبري يوسف، كبير الياوران، السفير/ بّسام راضي 
المتحدث الرسمي لرئيس الجمهورية، السيد/ طارق عفيفي أمين أول 
السيد  الجمهورية،  أمين رئاسة  السيد/ محمد نجم،  الجمهورية،  رئاسة 
اللواء/ سامح أحمد محمود عبد هللا رئيس اإلدارة المركزية ألمن رئاسة 
الجمهورية، السيد المقدم/ حسام محسن أمن رئاسة الجمهورية، األستاذ 
الجمهورية  لرئيس  االستشارى  المجلس  هاني عازر عضو  المهندس/ 

ومجلس علماء وخبراء مصر.

من السادة الوزراء:
الدكتور/ مصطفى مدبولي وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات 

العمرانية والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، 
الدكتور/  العدل،  وزير  الرحيم  عبد  حسام  محمد  المستشار/ 
محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، معالي الوزيرة الدكتورة/ 
وزير  فهمي  خالد  الدكتور/  االجتماعي،  التضامن  وزيرة  والي  غادة 
عماد  أحمد  الدكتور/  الخارجية،  وزير  شكري  سامح  السفير/  البيئة، 
الشباب،  وزير  العزيز  عبد  خالد  المهندس/  والسكان،  الصحة  وزير 
معالي الوزيرة الدكتورة/ سحر نصر وزيرة االستثمار والتعاون الدولي، 
النمنم  حلمي  الدكتور/  والصناعة،  التجارة  وزير  قابيل  طارق  السيد/ 
المهندس/  السياحة،  وزير  راشد  يحيى  محمد  السيد/  الثقافة،  وزير 
الدكتور/  المعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزير  القاضي  ياسر 
المستشار/  الفني،  والتعليم  والتعليم  التربية  وزير  شوقي  جالل  طارق 
عمر مروان وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، المهندس/ طارق 
المال وزير البترول والثروة المعدنية، السيدة/ نبيلة مكرم عبد الشهيد 
وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور/ خالد العناني 
وزير اآلثار، الدكتور/ علي مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، 
التنمية المحلية، الدكتورة/ هالة  الدكتور/ محمد هشام الشريف وزير 
الدكتور/  اإلداري،  والمتابعة واإلصالح  التخطيط  السعيد وزير  حلمي 
خالد عاطف عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور/ 
عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصالح األراضي، المهندس/ هشام 
عرفات وزير النقل، اللواء/ محمد سعيد العصار وزير الدولة لإلنتاج 
والري،  المائية  الموارد  وزير  العاطي  عبد  محمد  الدكتور/  الحربي، 
السيد/ محمد سعفان وزير القوى العاملة، الدكتور/ عمر الجارحي وزير 

المالية، السيد/ عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة.

شكر خاص إىل قادة ورجال وزارة ادلاخلية:
السيد اللواء/ مجدي عبد الغفار وزير الداخلية الذي حضر صالة 
القداس على رأس وفد رفيع المستوى من هيئة الشرطة ضم: السيد اللواء/ 
محمود توفيق مساعد وزير الداخلية رئيس جهاز األمن الوطني، السيد 

اللواء/ عادل جعفر مدير اإلدارة العامة لألمن الوطني بالقاهرة، السيد 
اللواء/ محمد يوسف مساعد وزير الداخلية لقطاع األفراد، السيد اللواء/ 
حسام نصر مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق اإلنسان، السيد اللواء/ 
عمرو لطفي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون اإلدارية، السيد اللواء 

د./ أحمد العمري مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة.

كما حرض القداس:
السيد اللواء/ جمال سلطان مساعد أول الوزير للحراسات والتأمين، 
لشرطة  العامة  اإلدارة  مدير  الوزير  مساعد  هالل  نبيل  اللواء/  السيد 
الحراسات الخاصة، السيد اللواء/ سعيد السيد نائب مدير اإلدارة العامة 
لشرطة الحراسات الخاصة، السيد اللواء/ أشرف الخولي وكيل اإلدارة 

العامة لشرطة الحراسات الخاصة.

ومن قطاع األمن الوطين:
سيادة العميد/ شعبان خليفة، المقدم/ محمد األلفي.

قطاعات وزارة الداخلية التي ساهمت في تأمين قداس العيد:
السيد اللواء/ خالد عبد العال مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن 
القاهرة، السيد اللواء/ عزت زهران حكمدار القاهرة، السيد اللواء/ عادل 
الزنكلوني نائب المدير لقطاع شرق، السيد اللواء/ عالء عبد الظاهر 
عالء  اللواء/  السيد  والمفرقعات،  المدنية  للحماية  العامة  اإلدارة  مدير 

متولي مدير اإلدارة العامة لمرور القاهرة.

من األمن القويم:
معالي الوزير اللواء/ خالد فوزي رئيس جهاز المخابرات العامة 
المصرية وأناب عنه لحضور القداس: العميد/ حسام نبيل عبد الفتاح 
عضو مجلس الدفاع الوطني، العقيد/ رانيا عبد العزيز منصور عضو 

مجلس الدفاع الوطني.

من جامعة ادلول العربية:
السيد/ أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، السيد/ 

عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية األسبق.

من السادة الوزراء واملحافظني السابقني 
اللواء/ عادل لبيب وزير التنمية المحلية واإلدارية األسبق، السيد/ 
أسامة هيكل وزير اإلعالم األسبق رئيس مجلس مدينة اإلنتاج اإلعالمي 
وعضو مجلس النواب، الدكتور/ أحمد ذكي بدر وزير التنمية المحلية 
نادية  الدكتورة/  السابق،  العدل  وزير  الزند  أحمد  المستشار/  السابق، 
وزير  ضاحي  هاني  المهندس/  األسبق،  العلمي  البحث  وزيرة  زخاري 
النقل األسبق، السيد/ منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة 
جالل  مصطفى  الدكتور/  السابق،  والمتوسطة  الصغيرة  والمشروعات 
الصناعة  وزير  فوزي  إبراهيم  الدكتور/  السابق،  النقل  وزير  سعيد 
مجلس  وعضو  سابًقا  الرياضة  وزير  زيد  أبو  طاهر  السيد/  األسبق، 
النواب، اللواء/ مجدي أيوب محافظ قنا األسبق، اللواء/ عماد شحاته 
محافظ قنا األسبق، المستشار/ عدلي حسين محافظ القليوبية األسبق، 
اللواء/ قدري أبو حسين محافظ حلوان سابًقا، الدكتورة/ فينيس كامل 
المعداوي  صالح  اللواء/  األسبق،  العلمي  للبحث  الدولة  وزيرة  جودة 

محافظ الدقهلية األسبق.
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نائب  فؤاد حماد سعد  حمزة  الدكتور/  المستشار  اإلدارية،  النيابة  من 
رئيس هيئة النيابة اإلدارية وعضو مجلس إدارة نادي مستشاري الهيئة، 
المستشار/ أيمن بديع فلتس رئيس محكمة بجنايات القاهرة، المستشار/ 
المستشار دكتور/  القاهرة،  بجنايات  بديع فلتس رئيس محكمة  عادل 
خالد القاضي رئيس محكمة االستئناف، المستشار/ أحمد محمد جالل 
وكيل النيابة اإلدارية - نيابة رئاسة الجمهورية، المستشار/ أحمد محمد 
المستشار/  الدولة،  نادي مستشاري قضايا  إدارة  خليفة رئيس مجلس 
أمير رمزي رئيس محكمة جنايات اإلسكندرية، السيد األستاذ/ بهجت 
مفتاح سليمان معوض نائب رئيس مجلس الدولة، السيد المستشار/ 
يسري سيد علي مدني أمين عام مساعد هيئة قضايا الدولة، المستشار/ 
رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو المجلس 
المستشارة/  ميخائيل،  عبدالقدوس  فتحي  خالد  المستشار/  األعلى، 

مروة عبد العزيز فهمي رئيس نيابة بمكتب مساعد أول وزير العدل.

من األحزاب واالئتالفات 
الدكتور/ عصام خليل رئيس حزب المصريين األحرار، األستاذ/ 
محمود عزت حسن العاليلي من حزب مصريين األحرار، المستشار/ 
رافائيل بولس رئيس حزب مصر القومي، المستشار/ محمد الوصيف 
حزب  رئيس  درويش  الدافع  عبد  اللواء/  الفتاة،  مصر  حزب  رئيس 
مستقبل  لحزب  العليا  الهيئة  من  عيسى  وليد  دكتور/  مصر،  فرسان 
حب  في  ائتالف  عن  الفرماوي  محمد  إمام  محمود  األستاذ/  وطن، 
مصر أملنا، المهندس/ إيهاب أنيس القمص تادرس عن ائتالف في 
االتحاد  منظمة  رئيس  حبرائيل  نجيب  المستشار/  أملنا،  مصر  حب 
عام  اتحاد  رئيس  فاضل  فوزي  الدكتور/  اإلنسان،  لحقوق  المصرى 
أبو  موسى  محمد  نادية  األستاذة/  المرافق،  والوفد  المصرية  القبائل 

الكرمة أمينة المرأة للمجلس المصري للقبائل العربية المصرية.

ومن انلقابات:
األستاذ/ سامح عاشور نقيب المحامين، األستاذ/ ماجد حنا أمين 
نقيب  خيري  حسين  الدكتور/  األستاذ  العرب،  المحامين  اتحاد  عام 
عبد  األستاذ/  المهندسين،  نقيب  النبراوي  طارق  المهندس/  األطباء، 
المحسن سالمة نقيب الصحفيين، الدكتور/ محيي الدين عبيد نقيب 
الدكتور/  القاهرة،  صيادلة  نقيب  الشيخ  محمد  الدكتور/  الصيادلة، 

محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة السابق.

ومن اجلامعات:
ا.د/ منصور حسن أحمد حسن رئيس جامعة بني سويف، ا.د/ 
رابح رتيب نائب رئيس جامعة بني سويف وعميد كلية الحقوق، د/ محمد 
جابر جاد نصار رئيس جامعة  ا.د/  شاكر مدير عام جامعة األزهر، 
القاهرة السابق، ا. د/ محمد عبد الاله رئيس جامعة اإلسكندرية األسبق.

ومن اهليئات احلكومية واملجالس القومية:
العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز  رئيس  الجندي  بكر  أبو  اللواء/ 
المستهلك،  حماية  جهاز  رئيس  يعقوب  عاطف  اللواء/  واإلحصاء، 
منال  الدكتورة/  للمرأة،  القومي  المجلس  رئيس  مرسي  مايا  الدكتورة/ 

ومن جملس انلواب 
السيد  السيد/  النواب،  مجلس  رئيس  العال  عبد  علي  الدكتور/ 
وكيل  وهدان  سليمان  السيد/  النواب،  مجلس  وكيل  الشريف  محمود 
السيد/  حامد،  أبو  محمد  الدكتور/  النواب:  والسادة  النواب.  مجلس 
جون  األستاذ/  عيسى،  بخيــت  ثروت  األستاذ/  باسيلي،  ثروت  إيليا 
أمير  ماريان  األستاذة/  الملك،  عبد  عـازر  مارجريت  النائبة/  طلعت، 
عازر، األستاذ/ مدحت الشريف، األستاذة/ منى جاب هللا، الدكتورة/ 
منى منير رزق، األستاذ/ حسين حسني حسين غيته، النائب/ محمد 
أحمد عبد المنعم العقاد، النائب/ عصام فاروق فؤاد مسعد، النائب/ 
المستشار/  فهمي،  أحمد  بسنت  النائبة/  الخولي،  فؤاد  محمد  طارق 
أحمد محمد جالل طه، النائب/ تادرس قلدس تادرس، النائبة/ زينب 
علي أحمد سالم، النائب/ محمد أبو المجد المصري، النائب/ مجدي 
ملك مكسيموس، النائب/ نبيل بولس شنوده يوسف، النائبة/ شيرين 
إبراهيم حسن فراج، النائب/ خالد عبد العزيز فهمي، النائب/ محمد 
يوسف  سمير  النائب/  مهني،  نجيب  يسري  النائب/  سليمان،  سعيد 
غطاس، النائب/ محمد إسماعيل محمد منظور، النائبة/ مي محمود 
أحمد إبراهيم، المستشار/ عبداالله أحمد علي، النائبة/ سوالف حسين 
النائب/  إبراهيم،  الوفا  أبو  حسن  هانم  النائبة/  درويش،  مصطفي 
مصيلحي،  العزيز  عبد  عمرو  النائب/  غالب،  عيسي  حسن  عمرو 
المستشار/ حافظ إسماعيل السيد الرفاعي، المستشار/ إسالم سامي 
محمد الغزولي، المسستشار/ والء عزيز شنوده، النائبة/ رانيا عمرو 
علواني فهمي، األستاذ/ محمد علي عبد الحميد، األستاذة/ منال ماهر 
عازر، األستاذ/ مصطفى بكري، األستاذة/ زينب علي سالم، األستاذة/ 

جهاد عامر، اللواء/ شادي محمد إبراهيم.

ومن الربملانيني السابقني
بالجامعة  السياسية  العلوم  أستاذ  عبيد  مكرم  منى  الدكتورة/ 
األمريكية، األستاذ/ عيد لبيب، األستاذ/ جميل حليم حبيب، األستاذ/ 

ممدوح رمزي، الدكتور/ إيهاب رمزي، األستاذ/ نبيل عزمي.

ومن الساده السفراء 
وأعضاء ابلعثات ادلبلوماسية لسفارات: 

أستراليا،  العاج،  ساحل  المجر،  األمريكية،  المتحدة  الواليات 
أيرلندا،  فرنسا،  إثيوبيا،  بلجيكا،  المتحدة،  العربية  اإلمارات  السنغال، 

إيطاليا، سنغافورة، البرتغال، إسبانيا.

ومن اهليئات القضائية
مجلس  رئيس  العزم  أبو  العزيز  عبد  أحمد  المستشار/  السيد 
الدائم  التنفيذى  الجهاز  مدير  محمد  فؤاد  الدين  عالء  السيد/  الدولة، 
للهيئة الوطنية لالنتخابات وممثاًل عن رئيس الهيئة، المستشار/ كامل 
سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، ممثاًل 
باالتصال  قام  الذي  العام  النائب  نبيل صادق  المستشار/  عن معالي 
تليفونيًا للتهنئة بالعيد لوجوده خارج البالد كما أرسل سيادته برقية تهنئة. 
عن  ممثاًل  العالي،  االستئناف  محكمة  رئيس  فؤاد  أيمن  المستشار/ 
معالي المستشار/ محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة، المستشارة/ 
نجوى صادق من النيابة اإلدارية، المستشارة/ عال عبد الرحمن راضي 
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قداسة ابلابا يشكر القائمني 
ىلع بناء الاكتدرائية

قام قداسة البابا بتقديم وافر الشكر إلى ضباط ومهندسي الهيئة 
الهندسية للقوات المسلحة برئاسة السيد اللواء أ.ح/ كامل الوزير، وإدارة 
األشغال العسكرية برئاسة السيد اللواء أ.ح/ إيهاب الفار مدير اإلدارة، 
والسيد اللواء/ أحمد الغراب مدير موقع مشروع الكاتدرائية الجديدة؛ لما 
بذلوه من مجهود وعمل دؤوب متواصل امتد ألكثر من عام، واصلوا 

فيه العمل لياًل ونهاًرا لتنفيذ وعد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
االستشارية  والمكاتب  الشركات  لجميع  الشكر  قداسته  وجه  كما 
مراد  د.م/  التاريخي:  الصرح  هذا  إنجاز  في  ساهمت  التي  والهندسية 
باخوم.   – محرم  العرب  االستشاريون  المهندسون   – باخوم  ميشيل 
االستشاري المراجع أ.د/ هشام صبحي. مهندسو واستشاريو كوزموس: 
االستشاري اإلنشائي أ.د/ صبري سمعان، االستشاري المعماري د.م/ 
منير عبده فام، التصميم المعماري د.م/ سعد مكرم سعد، استشاري 
وائل  د.م/  الكهرباء  استشاري  رفلة،  مجدي  م.أ/  والصحي  التكييف 
أعمال  الصغير.  عماد  م.أ/  والمالتيميديا  الصوتيات  استشاري  أنيس، 
محسن  د.م/  العقارية:  للتنمية  دجلة  وادي  شركة   - الموقع  تنسيق 
م/  أوراسكوم:  شركة   - اإلنشائية  األعمال  كمال.  مجدي  م/  عزيز، 
رجائي غطاس، م/ شريف النارخ. أعمال التشطيب - شركة أيوبكو 
لإلنشاءات: م/ أيوب عدلي أيوب، م/ جورج عزمي بشاي. األعمال 

الخشبية - شركة ديسنت هوم: م/ جورج منير.

قداسة ابلابا يصيل قداس رأس السنة 
بالاكتدرائية املرقسية باإلسكندرية

والتـــي  الميالديـــة  الســـنة  رأس  ســـهرة  البابـــا  قداســـة  صلـــى 
انتهـــت بالقـــداس اإللهـــي فجـــر يـــوم االثنيـــن األول مـــن ينايـــر 2018م، 
بالكاتدرائيـــة المرقســـية باإلســـكندرية، وشـــارك فـــي الصـــالة أصحـــاب 
النيافـــة: األنبـــا بافلـــي األســـقف العام لكنائـــس قطاع المنتزه والمســـئول 
عـــن خدمـــة الشـــباب باإلســـكندرية، واألنبـــا إيالريـــون األســـقف العـــام 
وكيـــل  مرقـــس  رويـــس  والقمـــص  اإلســـكندرية،  غـــرب  لقطـــاع 
البطريركية باإلســـكندرية، والقس آنجيلوس إســـحق ســـكرتير قداســـة 

البابـــا، واآلبـــاء كهنـــة الكاتدرائيـــة. 

عوض ميخائيل أبو غطاس نائب محافظ الجيزة، السفير/ أيمن مشرفة 
مساعد  نائب  منير  أشرف  السفير/  للمراسم،  الخارجية  وزير  مساعد 
أمين عام مجلس  النحاس  صفوت  الدكتور/  للمراسم،  الخارجية  وزير 
وحقوق  المواطنه  لجنة  عزيز عضو  هاني  األستاذ/  األسبق،  الوزراء 
اإلنسان بالمجلس األعلى للثقافة، عميد مهندس/ أحمد الدميري مدير 
عام اإلدارة العامة للعالقات العامة بمحافظه القاهرة، السيدة/ هبة سعد 
عضو المجلس القومي للمرأة، السيد/ أشرف شلبي ناشد وكيل الوزارة 
- مصلحة الضرائب العقارية، اللواء/ سيف االسالم عبد الباري نائب 

محافظ القاهرة السابق.

كما حرض عدد من الشخصيات العامة:
األستاذ/ عالء ثابت رئيس تحرير األهرام، الدكتورة/ فاطمة ناعوت 
الكـاتـبـة الصحفية، األستاذ/ شريف خالد إبراهيم الرئيس التنفيذي للشركة 
النوايا  سفيرة  فهمي  غادة  الدكتورة/  فالكون جروب،   - لألمن  الدولية 
الحسنة، األستاذة/ هبة هللا مصطفي بشرى سفيرة النوايا الحسنة بالنوبة-

أسوان، الدكتورة/ نرمين الحوطي سفارة الكويت بالقاهرة، األستاذ/ خالد 
حسن عيسوي رئيس االتحاد العام للكشافة والمرشدات، األستاذ/ جرجس 
صالح األمين الفخري لمجلس كنائس الشرق األوسط، الدكتورة/ عايدة 
نصيف األستاذ بجامعة القاهرة وعضو مجلس كنائس مصر، الفنان/ 
هاني رمزي، الفنان/ محمد الصاوي، الفنانة/ هند عاكف، األستاذ/ راغب 
أبناء الصعيد بسوهاج، األستاذ/ أمجد  مصطفى إسماعيل عن رابطة 

خليل عن رابطة أبناء الصعيد بسوهاج.

وعن الطوائف املسيحية حرض: 
المطران/  اإلنجيلية،  الطائفة  رئيس  زكي  أندريه  القس/  الدكتور 
منير حنا مطران الكنيسة الرسولية بمصر وأفريقيا، المونسنيور/ برونو 
موزار سفير الفاتيكان بمصر، المطران/ جورج شيحان مطران الموارنة 
األرثوذكس،  للروم  طنطا  مطران  نيقوال  المطران/  والسودان،  بمصر 
األب/ تيموثيؤس من كنيسة الروم األرثوذكس، األب/ بطرس دانيال 

مدير المركز الكاثوليكي لإلعالم والسينما.

كما حرض من أعضاء املجلس امليّل العام:
الدكتور/ هاني كميل رئيس الديوان البابوي، م/ نادر رياض، 
األستاذ/  فخري،  ممدوح  األستاذ/  سليمان،  منصف  المستشار/ 

صالح. كامل 

ومن رجال اإلعالم والصحافة:
قدم قداسة البابا الشكر إلى الهيئة الوطنية لإلعالم وعلى رأسها 
السيد األستاذ/ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية لإلعالم، المهندس/ 
أمجد بليغ األمين العام للهيئة، السيد/ مجدي الشين رئيس التليفزيون 
البث  القداس من خالل  المتميزة لصالة  للتغطية اإلعالمية  المصري 
والعالم  مصر  أنحاء  لجميع  المصرية  واإلذاعة  للتليفزيون  المباشر 

وبالد المهجر.
كما شكر قداسته  الهيئة الوطنية للصحافة وعلى رأسها السيد/ كرم 
جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة على التغطية الصحفية المتميزة لهذا 
الحدث التاريخي، وجميع وكاالت األنباء العالمية والمحلية والصحافة 

المقروءة والمسموعة وإاللكترونية لتغطيتهم المتميزة لصالة القداس.
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تعرضـــت كنيســـة الشـــهيد مـــار مينـــا بحلـــوان صبـــاح يـــوم الجمعة 
29 ديســـمبر 2017م، العتـــداء إرهابـــي بإطـــالق أعيـــرة ناريـــة تجـــاه 
الكنيســـة، من ِقَبل مجهولين، مما أســـفر عن استشـــهاد شخص من القوة 
األمنيـــة الُمكلَّفـــة بتأميـــن الكنيســـة وثمانية من شـــعب الكنيســـة باإلضافة 
لعـــدد مـــن المصابيـــن، والشـــهداء هـــم: )1( عمـــاد عبـــد الشـــهيد، 45 
ســـنة. )2( صفاء عبد الشـــهيد، 43 ســـنة. )3( وديع القمص مرقس، 
65 ســـنة. )4( إيفلين شـــكر هللا، 52 ســـنة. )5( وجيه إســـحق، 90 
ســـنة. )6( نيرمين صادق، 35 ســـنة. ومعهم رضا عبد الرحمن، 45 

ســـنة، من القـــوة األمنية. 
كمـــا تعـــرض محـــل أجهـــزة منزليـــة بمنطقـــة المشـــروع بحلـــوان، 
يملكـــه شـــخص مســـيحي، العتـــداء آخـــر مـــا أّدى إلـــى استشـــهاد نجلـــي 

أصحـــاب المحـــل وهمـــا: )7( رومانـــي شـــاكر )8( عاطـــف شـــاكر.
عمـــاد،  هـــم:  بالغـــة  إلصابـــات  آخـــرون  ثالثـــة  تعـــرض  كمـــا 
ناصـــر  معهـــد  مستشـــفيات  إلـــى  ُنِقلـــوا  وقـــد  وعواطـــف،  وكرســـتين، 
واإلنتـــاج الحربـــي، وأيًضـــا محمـــد الســـيد محمـــد – أميـــن شـــرطة – 

إلـــى مستشـــفى الشـــرطة. ُنِقـــل  وقـــد 

جنازة الشهداء بكنيسة العذراء حبلوان

أقيمت في الســـابعة من مســـاء يوم الجمعة 29 ديســـمبر 2017م، 
بكنيســـة الســـيدة العذراء )بمطرانية حلوان( الجنازة الجماعية للشـــهداء 
الثمانيـــة ضحايـــا الحادثيـــن اإلرهابييـــن بحلـــوان بحضـــور نيافـــة األنبـــا 
بيســـنتي أســـقف حلـــوان والمعصرة، يشـــاركه أصحـــاب النيافـــة: األنبا 
دانيـــال أســـقف المعـــادي، األنبـــا رافائيـــل األســـقف العام لكنائس وســـط 
القاهـــرة وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، األنبا مارتيروس األســـقف العام 
لكنائـــس شـــرق الســـكة الحديـــد، األنبـــا إرميـــا األســـقف العـــام، األنبـــا 
ثيئودوســـيوس أســـقف وســـط الجيزة، األنبا صليب أســـقف ميت غمر، 
األنبـــا إبيفانيوس أســـقف ورئيس ديـــر القديس أنبا مقـــار، األنبا يوحنا 
أســـقف شـــمال الجيـــزة، األنبا زوســـيما أســـقف اطفيـــح، األنبا يوليوس 
األســـقف العـــام لكنائـــس مصـــر القديمـــة والمنيـــل وأســـقفية الخدمـــات؛ 
البطريركيـــة  عـــام  وكيـــل  ســـرجيوس  ســـرجيوس  القمـــص  ومعهـــم 
بالقاهـــرة، والعديـــد من اآلباء الكهنة ورهبان دير األنبا بيشـــوي بوادي 
النطرون، واآلالف من الشـــعب المصري أقباًطا ومســـلمين. وقد ألقى 
نيافـــة األنبـــا رافائيـــل كلمـــة تعزيـــة نيابـــة عن قداســـة البابـــا، كما قررت 
المطرانيـــة أن ُيدفـــن الشـــهداء جماعًيـــا فـــي مدافـــن ديـــر األنبـــا برســـوم 

بمدافـــن 15 مايو.

وألقـــى قداســـته عظـــة فـــي الســـهرة قـــال فيهـــا: »ونحن نـــودع عام 
2017م نتذكر شهداء الوطن والكنيسة، ونتذكر المصابين والمتألمين 
وكل مـــن فـــي ضيقـــة، ولكننـــا نؤمـــن أن هللا هو ضابط الـــكل الذي يدبر 
كل األمـــور لخيـــر الذيـــن يحبونـــه«. ثـــم قـــدم قداســـته تأمـــاًل عـــن العـــام 
الجديـــد 2018م، جيـــث أن كل رقـــم يعبـــر عـــن صفـــة يجـــب أن نتحلى 
بهـــا فـــي العـــام الجديـــد«. وقـــد صلى قداســـته عند منتصـــف الليل صالة 
ارتجاليـــة طلـــب فيهـــا مـــن أجـــل ســـالمة بالدنـــا وســـالم الكنيســـة، وأن 
يعطـــي هللا قـــوة ومعونـــة وحكمـــة للمســـئولين، وصلـــى مـــن أجـــل أســـر 
الشـــهداء والمصابين والمتألمين بكل نوع، ومن أجل الذين يمارســـون 

العنـــف واإليـــذاء لكـــي يهديهـــم هللا ويرشـــدهم لطريـــق الخير.

تدشني مذابح كنيسة 
املالك ميخائيل بشرياتون بالقاهرة

فـــي صبـــاح يـــوم الخميـــس 28 ديســـمبر 2017م، دّشـــن قداســـة 
البابا مذابح كنيســـة الســـيدة العذراء والمالك ميخائيل بشـــيراتون. وقد 
حمـــل المذبـــح الرئيســـي اســـم الســـيدة العـــذراء، والمذبـــح البحـــري اســـم 
الشـــهيد العظيـــم مارجرجـــس واألنبـــا ونـــس، والمذبـــح القبلي الســـمائيين 

واألنبـــا كاراس الســـائح.
شارك في الصالة أصحاب النيافة: األنبا بيشوي مطران دمياط 
وتوابعها، واألنبا كيرلس أســـقف نجع حمادي، واألنبا لوكاس أســـقف 
أبنـــوب والفتـــح وأســـيوط الجديـــدة، واألنبا أغابيوس أســـقف دلجا ودير 
مـــواس، واألنبـــا دانيال أســـقف المعادي، واألنبا رافائيل األســـقف العام 
لكنائس وســـط القاهرة وســـكرتير المجمع المقدس، واألنبا مقار أســـقف 
مراكـــز الشـــرقية والعاشـــر مـــن رمضـــان، واألنبـــا ماركوس األســـقف 
العـــام لكنائـــس حدائق القبـــة والوايلي، واألنبا اكليمندس األســـقف العام 

لكنائـــس ألماظة وعزبة الهجانة.

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا
عقـــد قداســـة البابا اجتماعه األســـبوعي مســـاء يـــوم األربعاء 27 
ديســـمبر 2017م، بكنيســـة الســـيدة العذراء واألنبا بيشـــوي بالكاتدرائية 
المرقســـية بالعباســـية. وكنـــت العظـــة تأمـــاًل فـــي المزمـــور 18، بعنوان 

»أحبـــك يا رب يـــا قوتي«.
وفـــي مســـاء يـــوم األربعـــاء 3 ينايـــر 2018م، عقـــد قداســـته أول 
بيشـــوي  العـــذراء واألنبـــا  الســـيدة  مـــن كنيســـة  لعـــام 2018م  اجتمـــاع 
بالكاتدرائيـــة أيًضـــا. وفـــي بدايتها قدم قداســـته التعزية في شـــهداء حلوان 
والعمرانية وقدم التعازي ألســـرهم، كما تمنى قداســـته الشـــفاء للمصابين 
والمجروحيـــن. ثـــم قـــدم قداســـته التهنئـــة ببـــدء العـــام الجديـــد وأعرب عن 
أمنياتـــه أن يكـــون عـــام ســـالم ومحبـــة، وأن تســـتيقظ القلـــوب النائمـــة 
والقلـــوب التـــي باعـــت نفســـها لعـــدو الخير. ثـــم ألقى قداســـته العظة حول 
آيـــة مـــن رســـالة فليمـــون »أطلـــب إليك ألجل ابني ُأنســـيمس الـــذي ولدته 
فـــي قيـــودي. الـــذي كان قبـــاًل غيـــر نافع لـــك ولكنه اآلن نافـــع لك ولي«.
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إخوتنـــا الكاثوليـــك واإلنجيليين، ولفيف من القيادات الدينية اإلســـالمية، 
والقيـــادات التنفيذيـــة، وأعضـــاء مجلس النواب. وقـــد تقاطر المئات من 
المصرييـــن أقباًطـــا ومســـلمين لتقديـــم العـــزاء. وقد أقيمت صـــالة الثالث 

بكنيســـة العـــذراء حلـــوان فـــي الثانية عشـــرة من ظهر اليـــوم التالي
 .

قناة كويج تزور أطفال شهداء حلوان

للكنيســـة  التابعـــة  لألطفـــال  »كوجـــي«  قنـــاة  عمـــل  فريـــق  زار 
القبطيـــة األرثوذكســـية يـــوم األربعاء 3 يناير 2018م، أطفال شـــهداء 
حلـــوان الثمانيـــة. شـــارك فـــي الزيـــارة التـــي احتضنهـــا ديـــر القديـــس 
األنبـــا برســـوم العريـــان بالمعصـــرة، صاحبـــا النيافـــة: األنبـــا مرقـــس 
أســـقف شـــبرا الخيمـــة والمشـــرف علـــى قنـــاة كوجـــي، واألنبا بيســـنتي 
أســـقف حلـــوان والمعصـــرة، اللـــذان أجريـــا حديًثـــا أبويًّـــا مـــع األطفـــال 
رّكـــزا فيـــه علـــى أمنيـــات هـــؤالء األطفـــال وأحالمهم المســـتقبلية. وفي 
ختـــام اللقـــاء وّزعـــا علـــى األطفـــال بعـــض الهدايـــا كما اســـتمعا ألهالي 

الشـــهداء المرافقيـــن ألطفالهـــم.

وفد كنيس يزرو مصايب احلادث

زار نيافـــة األنبـــا بيمـــن أســـقف نقاده وقـــوص ومقّرر لجنـــة إدارة 
األزمـــات بالمجمـــع المقـــدس، يـــوم األربعاء 3 ينايـــر 2018م، مصابي 
حـــادث حلـــوان لالطمئنـــان عليهـــم. ونقـــل إليهـــم ســـؤال ومحبـــة قداســـة 
البابـــا وآبـــاء المجمع المقدس. كما تابع األســـتاذ أشـــرف عجيب منســـق 

مكتـــب رعايـــة الشـــهداء والمصابيـــن بالكاتدرائية حالـــة المصابين.

لقاء أرس شهداء حلوان 
يوم عيد امليالد املجيد

التقـــى صاحبا النيافة: األنبا بيســـنتي أســـقف حلـــوان والمعصرة، 
واألنبـــا إرميـــا األســـقف العـــام، صباح يوم عيـــد الميالد المجيـــد، األحد 
7 يناير 2018م، بأســـر شـــهداء حلوان بكنيســـة الشـــهيد مارمينا والبابا 
كيرلـــس بالشـــارع الغربـــي بحلـــوان. دار اللقـــاء فـــي جـــو أبـــوي حيـــث 
حـــرص صاحبـــا النيافـــة وكذلـــك اآلبـــاء الكهنة الحاضـــرون على تعزية 

ومســـاندة األسر.

بيان مطرانية حلوان واملعرصة حول احلادث
فـــي أثنـــاء القداس اإللهي بكنيســـة الشـــهيد مارمينـــا والبابا كيرلس 
الســـادس بحلـــوان، يـــوم الجمعـــة 29 ديســـمبر 2017م، ُســـِمع صـــوت 
طلقـــات شـــديدة جـــًدا علـــى إثرهـــا تم اســـتطالع األمـــر، فُوِجـــد أن هناك 
محاولـــة للتعـــّدي واقتحـــام الكنيســـة مـــن ِقَبـــل عناصـــر مســـلحة، تم على 
إثرها تبادل النيران بين رجال الشـــرطة والمســـلحين، في لحظات من 
الرعـــب ووســـط صرخـــات األهالي والمصلين وشـــجاعة رجال األمن، 
وعلـــى إثرهـــا تـــم استشـــهاد ســـبعة حـــاالت منهـــم أميـــن شـــرطة، واثنان 
مصابـــان منهـــم أميـــن شـــرطة، َأَمَر الســـيد وزير الصحـــة بتحويلهم إلى 
مستشـــفى الشـــرطة والحالـــة األخـــرى مـــن أبنـــاء الكنيســـة وتـــم تحويلهـــا 

إلـــى معهـــد ناصر.
أّمـــا بالنســـبة لمنطقـــة أطلـــس بحلـــوان فقـــد تـــم اقتحام محـــل بجوار 
الكنيســـة يملكه اثنان من األقباط، وتم استشـــهادهما بطلقات الرصاص 

الغـــادرة من بعض المســـلحين.
هـــذا وننفـــى أي اعتـــداء علـــى كنيســـة رئيـــس المالئكـــة ميخائيـــل 
بحلـــوان، ويغلـــب علـــى مدينـــة حلـــوان شـــبح الحـــزن واألســـى لهـــذا 

الرهيـــب. الحـــدث 
نطلب من هللا أن يحفظ سالمة الوطن ومصرنا الغالية.

هذا وسنوافيكم تباًعا بما يستجد من أخبار.
األنبا بيسنتي

أسقف حلوان والمعصرة وتوابعها

تعزية قداسة ابلابا 
يف شهداء حلوان

نحـــن نؤمـــن أن حياتنا هـــي بيد هللا وأنه هـــو ضابط الكل، 
وال يحـــدث شـــيء إاّل بســـماح منـــه.. خالـــص التعزية لشـــهداء 
هـــذا الصبـــاح الذين اختارهـــم هللا، وكان غدر األشـــرار وُجبنهم 
هـــو الســـبب فـــي هـــذا الحـــادث األليـــم.. كل التعزيـــة ألســـرهم، 
وللشـــرطة، وللكنيســـة، ولمصر التي ســـتظل قوية وقادرة على 
دحـــر قـــوى الظـــالم والعنـــف التـــي بـــال ضميـــر وبال إحســـاس. 
نصلـــي مـــن أجـــل الشـــهداء وكل المصابيـــن ليمـــد لهـــم هللا يـــد 

الشـــفاء والصحـــة. وليحفـــظ هللا لنـــا بالدنـــا وشـــعبنا األصيل.

عزاء الشهداء بمطرانية حلوان 

ُأقيـــم بمطرانيـــة حلـــوان مســـاء يوم الســـبت 30 ديســـمبر 2017م، 
ـــع للشـــهداء الثمانيـــة، وتلقـــى نيافـــة األنبا بيســـنتي  ســـرادق عـــزاء ُمجمَّ
أســـقف حلـــوان والمعصـــرة ومجمـــع كهنـــة اإليبارشـــية العـــزاء ومعهـــم 
أســـر الشـــهداء. جاء لتقديم العزاء نيافة األنبا صموئيل أســـقف طموه، 
وعـــدد مـــن رهبـــان ديـــر األنبا بيشـــوي بوادي النطـــرون، وممثلون عن 
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يسرنـــــــي في هــــــــــــذا 
اليـــوم الُمبـــارك أن أهنئكم 
جميًعـــا بعيـــد ميـــالد الســـيد المســـيح. أهنـــئ بـــه 
إخوتي المســـلمين كما أهنئ إخوتي المســـيحيين. 
ويؤمـــن  للـــكل،  هـــو  المســـيح  الســـيد  ألن  ذلـــك 

الجميـــع بميـــالده البتولـــي المعجـــزي.
وأود هنـــا أن أحدثكـــم عـــن صفـــة واحـــدة 
مـــن صفاتـــه المتعـــددة، وهـــي صفتـــه كمعلم. فقد 
كانـــوا يخاطبونـــه أحياًنـــا بعبـــارة »يـــا معلـــم..«، 
وأحياًنـــا »أيهـــا المعلم الصالـــح«. وقد نادته مريم 
المجدليـــة مـــرة بعبـــارة »رَبونـــى« التـــي تفســـيرها 

يـــا معلم.
لقـــد اهتـــم بالتعليـــم اهتماًما فائًقـــا، وبخاصة 
ألنـــه كانـــت فـــي أيـــام بشـــارته أخطاء كثيـــرة بين 
فهـــم وصايـــا  فـــي  وانحرافـــات  اليهـــود،  معلمـــي 
هللا، وقـــد أراد أن يصححهـــا لهـــم.. لذلـــك عمـــل 
علـــى توعيـــة الشـــعب وتعليمـــه، وتقديـــم المفاهيم 

الروحيـــة الســـليمة ليدركهـــا الجميـــع.
علـــى  عظتـــه  فـــي  كثيـــًرا  وردت  وهكـــذا 
الجبـــل عبـــارة »ســـمعتم أنـــه قيـــل للقدمـــاء.. أما 

لكـــم..«. فأقـــول  أنـــا 
كان اليهـــود يهتمـــون بحرفيـــة الوصيـــة 
مظهريـــة  علـــي  ويرَكـــزون  بروحهـــا،  وليـــس 
التديـــن دون جوهـــره. فنقلهم الســـيد المســـيح 
فـــي تعليمـــه، مـــن الحـــرف إلـــى الـــروح، ومن 

المظهـــر إلـــى الجوهـــر..
ومـــن أمثلة ذلـــك أن اليهود كانوا ينّفذون 
بحرفيـــة عجيبـــة وصيـــة تقديـــس يوم الســـبت 
باعتبـــاره يـــوم الرب في ذلـــك الحين. من حيث 
أنهـــم ال يعملـــون فيـــه أي عمـــل، بل يخصصونه 
ُيعاقـــب  خطيـــة  يعتبرونهـــا  فكانـــوا  هلل..  كلـــه 
الشـــخص عليها، إذا حمل في يوم الســـبت شـــيًئا 
يزيـــد عـــن وزن معيـــن، أو إذ مشـــى خطـــوات 

معينـــة أكثـــر ممـــا ُيســـمح بـــه فـــي يوم ســـبت!!
بـــل أكثـــر مـــن هـــذا دخلـــوا فـــي صـــراع مـــع 
الســـيد المســـيح، حول أمٍر كانوا يعتبرونه مشكلة 
وهـــو: هـــل يجـــوز فعـــل الخيـــر فـــي الســـبوت، أم 

ُيعتَبـــر ذلك كســـًرا للســـبت؟!
فســـاد  يثبـــت  فلكـــي  المســـيح  الســـيد  أمـــا 
تعليمهـــم، كان يقـــوم بعمل معجـــزات فائقة للعقل 
فـــي يـــوم ســـبت. فقد أقـــام لعازر مـــن الموت في 
يوم الســـبت. ومنح البصر للمولود أعمى، وكان 
ذلـــك فـــي يوم ســـبت. ومريض بيت حســـدا الذي 
كان ُملقًى إلى جوار البركة منذ 83 سنة، شفاء 
فـــي يـــوم ســـبت، وقـــال لـــه: »قـــم أحمـــل ســـريرك 
وأمـــِش«. فكان الســـيد المســـيح موضـــع انتقادهم 
وهجومهـــم لهـــذه األســـباب. ولكنـــه أصـــر علـــى 

تعليمـــه بأنـــه يجـــوز فعـــل الخير في الســـبوت.
وكان يعّلـــم فـــي كل مـــكان. يطوف المدن 

والقرى، يكرز ويبشـــر:
كان يعـــظ فـــوق الجبـــال، وكان يعـــظ فـــي 
البريـــة، وعلـــى شـــاطئ البحيـــرة، ووســـط الحقـــول 
بـــل كان يعّلـــم وهـــو ســـائر في الطريـــق، أو وهو 

فـــي البيـــوت، أو في لقاءات أو زيارات خاصة.. 
وأحياًنـــا كان يدخـــل إلى الهيـــكل ويعّلم.. لم يكن 
لـــه مـــكان محـــدد للتعليم، بل فـــي كل مكان كان 
يشـــرح ويفّســـر ويلقـــي كلمـــات المنفعـــة. وهكـــذا 

ُاشـــُتِهر بالتعليـــم، وبلقـــب المعلـــم الصالح..
وفـــي تعليمـــه كانـــت لـــه شـــعبية كبيـــرة، 

الجماهيـــر. رجـــل  وكان 
حتـــى كان الناس يزدحمـــون حوله ازدحاًما 
هائـــاًل. ففـــي العظـــة علـــى الجبـــل كان يخاطـــب 
»الجمـــوع«. وفـــي معجـــزة إشـــباع الجمـــوع، كان 
الذين ســـمعوا وعظه حتى الغروب خمســـة آالف 
رجـــل غيـــر النســـاء واألطفال، أي حوالي عشـــرة 
آاللف. وفي هدايته لزكا رئيس العشـــارين، كان 
الزحـــام شـــديًدا جـــًدا، حتـــى أن زكا صعـــد فـــوق 

جميزة لكـــي يراه.
وعندمـــا شـــفي المفلـــوج فـــي كفـــر ناحـــوم، 
ُســـمع أنـــه فـــي بيـــت، فاجتمـــع النـــاس حولـــه من 
كل مكان. حتى أن البيت لم يكن يســـع الناس، 
وال حـــول البيـــت. وفـــي أحدى المـــرات وهو يعظ 
علـــى الشـــاطئ، ازدحـــم النـــاس حولـــه فاضطـــر 
منهـــا..  ويعظهـــم  ســـفينة  فـــي  يدخـــل  أن  إلـــى 

واألمثلـــة كثيـــرة.
وفـــي تعليمـــه كان له تأثيـــر عميق على 

سامعيه...
حتـــى ُكتـــب في اإلنجيل أنـــه »كان يعلمهم 
بســـلطان وليـــس كالكتبة« وقيـــل أيًضا إن الناس 
»ُبهتـــوا مـــن تعليمـــه«. وإنهـــم قالـــوا »لـــم نســـمع 
مـــن قبـــل كالًمـــا مثـــل هـــذا«!! ولهـــذا لـــم يكتـــف 
بســـماعه، إنمـــا كانـــوا يتبعونـــه أيًضـــا. وصـــار 
كانـــوا  ألنهـــم  تالميـــذ،  ُيدعـــون  بـــه  المؤمنـــون 

يتتلمـــذون عليـــه.
تالميـــذه  أرســـل  بالتعليـــم  اهتمامـــه  ومـــن 
»اذهبـــوا  لهـــم:  وقـــال  ليعلمـــوا.  الخصوصييـــن 
وتلمـــذوا جميـــع األمـــم.. وعلموهـــم أن يحفظـــوا 
جميـــع ما أوصتكم به. أكـــرزوا باإلنجيل للخليقة 
كلهـــا«.. وهكـــذا جعـــل التعليـــم والكرازة والتبشـــير 

لـــكل األمـــم، وليـــس لشـــعب معيـــن بمفـــرده...
إلـــى  األرض  مـــن  النـــاس  أفـــكار  ورفـــع 
الســـماء، ومـــن الملكوت األرضـــي إلى الملكوت 
الســـمائي. ومـــا أكثـــر أحاديثـــه وأمثالـــه عـــن 

ملكـــوت الســـموات..
وقـــال لموعوظيـــه »ال تكنـــزوا لكـــم كنـــوًزا 
فـــي  كنـــوًزا  لكـــم  اكنـــزوا  بـــل  األرض،  علـــى 
الســـماء«. وشـــرح ذلـــك بمـــا يقدمـــه اإلنســـان من 
أعمـــال الرحمـــة ومن عطـــاء للفقراء والمســـاكين. 
طريـــق  عـــن  أيًضـــا  بالســـماء  المؤمنيـــن  وربـــط 
فقـــال: »صلـــوا كل حيـــن وال  الدائمـــة  الصـــالة 
تملـــوا«. وأوصـــى باهتمـــام كل إنســـان بمصيـــره 

لذلـــك. واالســـتعداد  األبـــدي 
تعاليمـــه مســـتويات  فـــي  للنـــاس  وقـــّدم 

الروحيـــات: فـــي  عاليـــة 
حتـــى أنـــه قـــال لهم »كونـــوا كاملين كما أن 
أباكـــم الـــذي فـــي الســـموات هو كامـــل«. ويقصد 

بذلـــك الكمـــال النســـبي، بقدر مـــا يمكن أن يصل 
الروحيـــة،  قامتـــه  حســـب  شـــخص،  كل  إليـــه 

وحســـب عمـــل النعمـــة معـــه..
ودعاهـــم أيًضـــا إلـــى حيـــاة القداســـة ونقـــاوة 
القلـــب، وإلـــى الســـالم مـــع كل النـــاس، حتـــى أنه 
قـــال عبارتـــه الخالـــدة »أحبـــوا أعداءكـــم، باركـــوا 
العنيكم، أحســـنوا إلـــي مبغضيكم. وصلوا ألجل 
الذيـــن يســـيئون إليكـــم ويطردونكـــم«. وقـــال فـــي 
ذلـــك »ألنـــه إن أحببتم الذين يحبونكم، فأي أجر 

لكـــم؟! أليـــس العشـــارون أيًضـــا يفعلـــون ذلك«.
وقّدم الســـيد المســـيح للناس قيًما روحية 

عالية، ُتعتبر جديـــدة على عصرهم:
مثـــل عبـــارات الوداعة، واالتضـــاع، وإنكار 
الـــذات، وعمـــل الخير في الخفـــاء، وبذلك النفس 
ألجـــل اآلخريـــن. وهكـــذا قـــال »ليـــس ألحـــد حب 
أعظـــم مـــن هذا: أن يضع نفســـه ألجل أحبائه«. 
وارتفـــع بالعطـــاء فوق مســـتوى العشـــور إلى قوله 
»مـــن ســـألك فأعطـــه«. وهكـــذا صارت العشـــور 
هـــي الحـــد األدنـــى فـــي العطـــاء، وليـــس هي كل 

الواجب فـــي العطاء.
ومـــن التعاليـــم الســـامية التي عّلـــم بها، هي 
قولـــه »كل مـــا تريـــدون أن يفعـــل النـــاس بكـــم، 

افعلـــوا أنتـــم هكـــذا أيًضـــا بهم«.
مـــن  بالقلـــب  المتســـيح  الســـيد  واهتـــم 
الداخـــل، وليـــس مجـــرد الفضيلة مـــن الظاهر.

فعّلـــم النـــاس أن يحبـــوا هللا مـــن كل القلـــب 
ومـــن كل الفكـــر، ليســـوا كمجـــرد عبيـــد يخافـــون 
أباهـــم  يحبـــون  كأبنـــاء  إنمـــا  ســـيدهم،  عقوبـــة 
تقـــدم  التـــي  العبـــادة  الســـماوي ويهابونـــه. وكل 
ذَكـــر  وهكـــذا  أيًضـــا.  القلـــب  مـــن  تكـــون  إليـــه 
اليهـــود بمـــا قالـــه الـــرب عنهم في ســـفر اشـــعياء 
النبـــي »هـــذا الشـــعب يكرمنـــي بشـــفتيه، أما قلبه 

فمبتعـــد عنـــي بعيـــًدا«.
وهكـــذا الـــكالم – جّيـــده ورديئـــه – أرجعـــه 
إلـــى القلـــب أيًضـــا. فقـــال لهم »من فيـــض القلب 
الكنـــز  مـــن  الصالـــح  اإلنســـان  اللســـان.  يتكلـــم 
الصالحـــات.  ُيخـــرج  قلبـــه  فـــي  الـــذي  الصالـــح 
واإلنســـان الشـــرير مـــن الكنـــز الشـــرير الـــذي في 
قلبـــه ُيخـــرج الشـــرور. وكل كلمة بطالة يتكلم بها 

النـــاس، يعطـــون عنهـــا حســـاًبا يـــوم الديـــن«.
كذلـــك مـــن جهـــة العفـــة قـــال »مـــن نظـــر 
إلـــى امـــرأة ليشـــتهيها فقـــد زنـــا بهـــا فـــي قلبـــه«. 
بـــال  للـــكل،  النـــاس جعلهـــا  ومـــن جهـــة محبـــة 

قيـــود. حـــدود وال 
ومـــن جهة تعليم الســـيد المســـيح، شـــّدد 

علـــى العمـــل وليس علـــى مجـــرد المعرفة:
ُيدعـــى  فهـــذا  وعَلـــم،  عمـــل  »مـــن  فقـــال 
عظيًمـــا فـــي ملكـــوت الســـموات«. وقـــال أيًضـــا 
»مـــن يســـمع أقوالـــي ويعمـــل بهـــا، أشـــّبهه برجل 
عاقـــل بنـــى بيتـــه علـــى الصخـــر.. ومـــن يســـمع 
أقوالـــي وال يعمـــل بهـــا، ُيشـــبه برجـــل جاهـــل بنى 

بيتـــه علـــى الرمـــل«.
نطلـــب مـــن الـــرب أن يعطينـــا كيـــف نعمل 
علـــى  نقتصـــر  وال  الخيـــر،  مجـــاالت  كل  فـــي 

مجـــرد المعرفـــة.
وإللهنا المجد الدائم إلى األبد. آمين.
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ُوِلد الــــــــرب يســــــــــوع 
مـــن  يهـــــــــوذا  ســـبط  مـــن 
ســـاللة الملـــك داود، فهو 
المســـتحق أن يكـــون ملًكا 
علـــى القلــــــــــــوب. ويذكـــر 
اثنان من البشـــيرين سلســـلة نســـب الرب يســـوع، 
وهما القديسان متى ولوقا البشيران. وفي سلسلة 
أنســـاب الرب يســـوع ُتذَكر أنســـاب متعددة، منهم 
الملوك ومنهم البســـطاء، منهم الخطاة )كراحاب 
الزانيـــة( ومنهـــم األبـــرار، وهـــذا مـــا يعطـــي رجاء 
للقلـــوب ألن الـــرب يســـوع فـــي محبتـــه قبـــل حتى 
الخطـــاة فـــي سلســـلة نســـبه، وفي هذا إشـــارة إلى 
أنه قد جاء ألنه أحبنا نحن البشـــر، وفي محبته 
يمنـــح حبـــه لكل إنســـان يريـــد أن ُيقبل إليه، حتى 
وإن كان خاطًئـــا )فقـــد ُحِســـبت راحـــاب الزانيـــة 
التـــي قبلـــت إليهـــا جاسوســـي أرض الموعـــد، من 
شـــعب هللا(. فيســـوع فـــي ميـــالده وفدائـــه يغّيـــر 

الخطـــاة ويمنحهـــم حيـــاة جديدة.
نالحـــظ أيًضـــا فـــي سلســـلة أنســـاب الـــرب 
يســـوع أن معلمنـــا متـــى يصـــل بالنســـب إلى أبينا 
إبراهيـــم أبـــي اآلبـــاء، بينمـــا يصـــل معلمنـــا لوقـــا 
بالنســـب إلـــى أبينـــا آدم، ذلـــك ألن متـــى البشـــير 
كتـــب بشـــارته لليهـــود وهـــو بذلك يوضـــح لهم أن 

يســـوع هـــو مـــن نســـل إبراهيـــم أبيهم، بينمـــا كتب 
معلمنـــا لوقـــا لألمـــم الذيـــن ال صلـــة لهـــم بإبراهيم 
أبـــي شـــعب إســـرائيل، لذلـــك صعـــد معلمنـــا لوقـــا 
البشـــير بسلســـلة النســـب إلى آدم اإلنســـان األول 
باعتبـــاره أًبـــا لـــكل حـــي، كإشـــارة علـــى أن الـــرب 
يســـوع قـــد جـــاء مخلًصـــا لـــكل العالـــم ال لليهـــود 

 . فقط
فـــي سلســـلة أنســـاب القديـــس متـــى ُيذَكـــر 
عـــن يوســـف البـــار خطيـــب مريـــم العـــذراء أنـــه 
ابـــن يعقـــوب، بينمـــا يذكـــر معلمنـــا لوقـــا أنـــه ابن 
هالـــي، وقـــد يظن البعض أن هذا تناقض إاّل أن 
ـــري الكتاب قد شـــرحوا أن يعقوب هو األب  مفسِّ
بحســـب الشـــريعة، بينما هالي هو األب الفعلي. 
فبحســـب شـــريعة موسى كان من يموت وال يترك 
نســـاًل، يأخذ أخوه امرأته ويقيم له نســـاًل، فيكون 
يعقـــوب األخ األكبـــر واألب بحســـب الشـــريعة، 

بينمـــا هالي األب بحســـب الجســـد.
وُيذَكر في سلســـلة أنســـاب الرب يســـوع انه 
جاء من نســـل الملك داود، أشـــهر تائبي الكتاب 
المقدس، فهو قد ســـقط في خطيتي الزنا والقتل، 
لكنـــه قـــدم أعظم توبة، وكتـــب العديد من مزامير 
التوبة، وهو بهذا يؤكد أن الرب يســـوع جاء من 

نســـل الخطـــاة بـــال خطيـــة لكـــي يحـــّرر الخطـــاة 
مـــن ســـلطان إبليـــس. فقد جاء الرب يســـوع رجاء 
للخطـــاة، وبشـــري بالغفـــران لـــكل تائـــب، وفـــداء 

للعالـــم كله.
وفي نهاية نســـب الســـيد المســـيح يأتي ذكر 
القديس يوســـف البار خادم ســـر التجســـد االلهي 
والشـــخص الـــذي ائتمنـــه هللا ليكـــون حافظا ألمنا 
مريـــم العـــذراء في حملها ورعايتها للرب يســـوع.

تهنئة من القلب 
لجناب األب الورع المحبوب

القمص أنطونيوس وجيه فهمي
كاهن كنيسة السيده العذراء بشبين الكوم

باليوبيل الفضي لسيامته. 
الرب يحفظكم بصلوات صاحب النيافة

األنبا بنيامني 
مطران المنوفية

أوالدك مهندس مينا ناجي 
ودكتورة يوستينا عادل 

وأحفادك مانويل مينا وميركل مينا

anbabenyamin@hotmail.com

لقــــــــــد ُوِلـــــــد السيــــــد 
المســـيح وصـــار ابـــن هللا 
الكلمـــة متجســـًدا ليلتقـــي 
بالبشريــــــة التـــــي عجزت 
عـــن لقائـــه، إذ هرب آدم 
األول حينمـــا جـــاءه هللا فـــي الفـــردوس، واختبـــأ 
وراء الشـــجرة التي أكل منها مخالًفا. وكم تعبت 
البشـــرية مـــن ُبعدهـــا عن هللا، فجـــاء هو وصار 
كواحد من البشـــر ليصنع أكبر شـــركة قوية بين 
هللا والبشـــرية، لذلـــك ُدعـــي اســـمه »عمانوئيـــل« 
الـــذي تفســـيره »هللا معنـــا«، وهـــذا مـــا ظهـــر في 
أحـــداث الميـــالد المجيـــد إذ جـــاء المالك وبّشـــر 
الرعـــاة ليذهبـــوا ويـــروا االبـــن الكلمـــة المتجســـد 
ُمضَجًعـــا فـــي مذود، وظهـــر النجم -وهو مالك 
أيًضـــا- للمجـــوس ليأتـــي الجميـــع للبيـــت حيـــث 
الطفـــل المولـــود ويقدموا له الهدايا ذات المعاني 
الدالـــه علـــي شـــخصية هـــذا الطفـــل أنـــه الملـــك 

والكاهـــن والفـــادي المتألم.
1- إنـــه قـــد ُولد كحمـــل: في مـــذود ألنه 
زاد أي غـــذاء.. لذلـــك قـــال عـــن نفســـه »أنـــا هو 
آدم  األول  اإلنســـان  كان  وإن  الحيـــاة«،  خبـــز 
وزوجتـــه حـــواء ســـقطا مـــن خـــالل األكل، لذلـــك 

)الخبـــز  ذبيحتـــه  خـــالل  مـــن  المخلـــص  جـــاء 
والخمـــر( لُيعطـــي غفراًنـــا للخطايـــا وحيـــاة أبدية 
لمـــن يتنـــاول منهـــا في كل األزمـــان.. لذلك قال 
اآلبـــاء القديســـون: »جـــاء الـــرب مـــن الســـماء 
متجســـًدا ليرفعنـــا إليها حيـــث األبدية، وجاء من 
خـــالل المـــذود ليرفعنـــا إلـــى المذبـــح، وجـــاء إلى 
البيـــت األرضـــي ليرفعنـــا إلى المنزل الســـماوي، 
وجـــاء فقيـــًرا وهـــو الغنـــي لكـــي يمنحنـــا الِغَنـــى 
ويؤكـــد   .»)9 )2كـــو8:  بفقـــره  نســـتغني  لكـــي 
القديـــس أمبروســـيوس قائـــاًل: »إن ميراثـــي هـــو 
فقر المســـيح، وقوتي هي ضعف المســـيح )أي 

صلبـــه وموتـــه(«.
الجائـــع:  لُيشـــبع  تجســـد  لقـــد   -2
والقديـــس أثناســـيوس يقـــول: »إن التأمـــل فـــي 
هللا وكلمتـــه ُيشـــبع النفـــس إذ يصيـــر اإلنســـان 
كالمالئكـــة الذيـــن يقتاتـــون برؤيـــة هللا المخلص 
فـــي الســـماء«.. والقديـــس مـــار أفرآم الســـرياني 
لبًنـــا وتســـبيًحا  الرعـــاة حامليـــن  يقـــول: »جـــاء 
المولـــود«..  لالبـــن  وســـجدوا  يســـوع  للطفـــل 
والقديـــس كيرلـــس الكبيـــر يتأمل فـــي ميالده في 
فيقـــول: »حيـــن رأى هللا اإلنســـان وقـــد  مـــذود 
الحيـــوان،  مـــن  تقتـــرب  مســـتويات  إلـــى  هبـــط 

لذلـــك وضـــع نفســـه فـــي مـــذود حتـــى إذا تركنـــا 
الطبيعـــة النفســـانية األرضيـــة ارتفعنا إلي درجة 
الفهـــم واإلدراك الالئـــق بالبشـــر، وحينئذ نقترب 

الســـماوية«. للمائـــدة 
الســـهر  ليعلمنـــا  أيًضـــا  وتجســـد   -3
بـــاألكل  الخطيـــة  بدايـــة  كانـــت  فـــإن  بحكمـــة: 
والتهـــاون إلـــى نـــوم الكســـل، ُدِعَي الكلمـــة أقنوم 
ســـر  ومنهـــا  أســـرار هللا  علمنـــا  ألنـــه  الحكمـــة 
الروحـــي كالمالئكـــة. وإذا  الحكيـــم أي  الســـهر 
كان النـــوم مرتبًطـــا بـــاألكل والكســـل والتراخـــي 
عن الجهاد، فالســـهر ســـمة الذين يســـتحقون أن 
يـــروا االبـــن الكلمـــة فـــي ميـــالده العجيـــب، كمـــا 
يقـــول القديـــس أمبروســـيوس: »الرعـــاة ســـهروا، 
يلتقـــوا  النجـــم، فاســـتحقوا أن  والمجـــوس راقبـــوا 
عليهـــم«..  الســـاهر  الحقيقـــي  الخـــراف  براعـــي 
هكـــذا كل َمـــْن يريد االلتقـــاء بالمخلص في عيد 
تجســـده البـــد أن يتـــرك غفلته ويتوّلد فيه الســـهر 
الحقيقـــي النافع للنفس، فالعين المفتوحة ســـاهرة 
تـــرى هللا ويـــد هللا الفاعلـــة فـــي حيـــاة اإلنســـان 

الروحـــي المحـــب هلل.
والنتيجـــة هـــي: يقـــول القديس مـــار أفرآم 
الســـرياني: »لقد اتحد الســـمائيون مع األرضيين 
َل  فـــي كيـــان واحـــد لينشـــدوا للمولـــود الـــذي َحـــوَّ
األرض إلـــى ســـماء بحلولـــه فيهـــا.. فهـــو كائـــن 
أيًضـــا  وهـــو  اآلب،  فـــي حضـــن  الســـماء  فـــي 

تجســـد علـــى األرض فوّحـــد االثنيـــن مًعـــا«.
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1- يأتــــــــــــي عيــــــــــــــد الميالد المجيد هذا العــــــام 
)2018م(، وبــالدنــــــــــــــا تعاني من اإلرهاب، الذي 
أو  المصلين، سواء داخل كنيسة  قتل  يتورع عن  لم 
بكنيسة  سواء   - اإلرهابي  الحادث  في   - مسجد 
الروضة  وقبلها مسجد  بحلوان،  مارمينا وما جاورها 
بالعريش. حتى الذي حاول الهرب إلى الخارج، استهدفوه بالقتل بصورة بشعة، 
كانت مثار دهشة العالم كله! إن من قتلوهم - سواء في الكنيسة أو المسجد 
- لم يكونوا قد صنعوا بهم ردًيا، أو أساءوا إليهم، وهم ال يعرفونهم كأشخاص، 
ولكنه القتل العشوائي المدمر، الذي ينم عن وحشية غير معهودة، نحو أناس 

دخلوا للصالة، فصاروا جثًثا وأشالء!! 
وكل  مارمينا،  كنيسة  شهداء  صلوات  الرب  يقبل  أن  نرجو  ونحن 
ونسأل  للمصابين.  والشفاء  للجميع  العزاء،  معطيا  عنا،  األبرار  الشهداء 
الذي يحاول ان  العزيزة، من هذا ااٍلرهاب األسود،  الرب أن يحفظ بالدنا 

يضرب في كل مكان!
هذا  في  إستراتيجية شاملة  إلى وضع  تحتاج  بالدنا  أن  2- والشك 
الموضوع لحماية أجيالنا القادمة، وشبابنا وأوالدنا وأحفادنا، من هذا الخطر 

الداهم، الذي يهدد أمن مصر القومي!
الطفولة  منذ  تطبيقها  يبدأ  أن  نرجو  الشاملة،  االستراتيجية  وهذه   -3
الرشاشة،  المدافع  يحملون  أطفااًل  »الميديا«  على  شاهدنا  قد  وها  المبكرة، 
ويتدربون على القتال، قبل أن يصلوا إلى سن التمييز، والتعليم الكافي الذي 

يساعدهم في اختيار التصرف الحسن!! 
4- إنها استراتيجية البد أن تشمل:

والخدمة،  الحب،  أطفالنا  يتعلم  حتى  مبكرة،  سن  منذ  التعليم:  أ- 
المستقيمة... والحياة 

ب- التربية: حتى ال تكون الدرجات هي كل شيء.. بل األخالقيات 
والسلوك كمعيار أهم للتقييم...

ج- التخطيط االستراتيجي: وهو عمل جماعي تقوم به وزارات كثيرة 
والتربية  واآلداب،  الفنون  مع  العالي،  والتعليم  والثقافة،  التعليم،  مثل: 

األخالقية واإلبداعية...
5- ويمكن أن توضع استراتيجية شاملة رأسًيا وأفقًيا وذلك لكي تشمل:

وغرائزها  )بعواطفها  والنفس  والروح،  العقل،  كله:  اإلنسان  رأسًيا  أ- 
وحاجاتها للنمو السليم(، والجسد: بالغذاء والرعاية والتربية: النفسية، والرياضية 

واألندية والنشاطات المتنوعة.
ب- أفقًيا: أي االهتمام بكل إنسان... في المدن، والقرى، والنجوع، 

والعزب، واألماكن الصحراوية، العمال والفالحين... إلخ.
ويحدد  يفكر  استراتيجية”،  صنع  “مجلس  إلى  يحتاج  كله  وهكذا 
األولويات، ويوزعها على خطط تشمل: )1( كل إنسان. )2( كل اإلنسان. 

)3( في كل مكان. )4( وفي كل زمان.
ختاًما: + فليبارك إلهنا المحب مصرنا العزيزة، التي لجأ إليها مع أمه 
العذراء ويوسف البار، من بطش هيرودس الملك.. ومكثوا فيها 4 سنوات 

إال قلياًل، يشربون من نيلها، ويعيشون مع أهلها في حب وسالم.
+ وكان هذا كان تتميًما للوعد اإللهي المذكور في إشعياء النبي: »َها 
اْلَعْذَراُء َتْحَبُل َوَتِلُد اْبًنا َوَتْدُعو اْسَمُه ِعمَّاُنوِئيَل« )إش14:7(، وهذا ما حدث 
في الميالد المجيد حين تمت البشارة للرعاة )بالمالئكة(، وللمجوس )بالنجم 
ا. َوَأَتْوا ِإَلى اْلَبْيِت، َوَرَأُوا  المتميز( »َفَلمَّا َرَأُوا النَّْجَم َفِرُحوا َفَرًحا َعِظيًما ِجدًّ
ُموا َلُه َهَداَيا:  وا َوَسَجُدوا َلُه. ُثمَّ َفَتُحوا ُكُنوَزُهْم َوَقدَّ ِه. َفَخرُّ ِبيَّ َمَع َمْرَيَم ُأمِّ الصَّ

َذَهًبا َوُلَباًنا َوُمرًّا« )مت11-10:2(. 
+ إن فرحة العيد ال يجب أن تنسينا آالم الشهداء، الذين رحلوا عنا في 
هذه األيام... وضرورة تعزية أسرهم، وأن نقدم تعزية خالصة لمصرنا العزيزة، 

ولكل أسر الشهداء المكلومة، ونطلب الشفاء للجرحى والمصابين!
+ الرب يبارك بالدنا بصلوات راعينا الحبيب قداسة البابا تواضروس 
الثاني، وكل اآلباء المطارنة واألساقفة والكهنة ... ونرجو من هللا أن يكون 
الصادق  العزيزة مصر، حسب وعده  لبالدنا  وأمان  الجديد عام سالم  العام 

»ُمَباَرٌك َشْعِبي ِمْصُر« )إش25:19(.
ونعمة الرب تشملنا جميًعا... وكل عام وأنتم بخير،  

mossa@intouch.com
ذكــــر ى األربعيــــــن
رجل سيذكره التاريخ
األرخن الفاضل 

ادلكتور ثروت باسييل
وكيل المجلس المّلي العام

غاب عن عيوننا 
ولكن سيظل ساكًنا قلوبنا، 

وستقرأ األجيال القادمة سيرته، 
وسُيذَكر اسمه 

كلما ُذِكر تاريخ مصر
كان رجاًل مصرًيا خدم وطنه
وخدم كنيسته بحب وإخالص
خادًما أميًنا لسيده ومخّلصه
صديًقا كريًما لرقيقي الحال
وهو بحق رجل يعيش ويفكر
طبًقا لتعاليم رب المجد يسوع

شمل بحبه وعطائه الكرازة المرقسية
كلها من أسوان إلى بالد المهجر

المجلس المّلي العام
برئاسة قداسة البابا المعظم

األنبا توارضوس اثلاين
إذ يودع أًخا غالًيا، 

يثق أن رسالته وخدمته ستظل باقية، 
ونموذًجا ُيحتذى به 
على مدى األجيال

ذكري الميالد السمائي الرابع

للواء/ عزت غطاس 
بسطوروس

بقلوب عامره باإليمان 
وعلى رجاء القيامة

تدعو األسره األهل واالصدقاء 
لحضور القداس اإللهي 
على روحه الطاهرة 

يوم األحد الموافق 2018/1/21م 
الساعه 7:30 صباًحا

بكاتدرائية العذراء مريم باألقصر

»ولما كملت أيام خدمته مضى
إلى بيته« )لو23:1(
تذكار األربعين 

لكبير عائلة مطر بزفتى
لألب الحبيب الغالي واألمين

توفيق حبيش مطر
كنَت أميًنا في بيتك األرضي 

وأيًضا في عملك، 
وتألمت كثيًرا في مرضك

ونحن واثقون في رحمة ربنا 
بأنه سيقيمك على الكثير 
في الفردوس، فهنيًئا لك

مع شريكة حياتك أمنا الغالية. 
وعلى هذا تقيم األسرة 
قداس األربعين لروحه
الطاهرة يوم االثنين 

الموافق 2018/1/29م
بكنيسة الشهيد العظيم 

أبي سيفين البحرية
بزفتى الساعة الواحدة بعد الظهر

أبناؤك: 
عاطف – جان – لوريس – كلير

»الحياة الصالحة أيام معدودات، أّما
االسم الصالح فيدوم إلى األبد« 

)سي16:41(
الذكرى السنوية الرابعة عشرة 

للمرحوم

موريس مسيحه إبراهيم
وسُيقام القداس اإللهي 
بتاريخ 2018/2/4م

الموافق األحد 
بكنيسة األنبا صرابامون األسقف 

والشهيد بحصه مليج
زوجتك – إخوتك

إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت :  3207 953 0128
E-mail: kiraza.ad@gmail.com
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طفـــاًل ويقضـــي الفتـــرة األولـــى من عمـــره بدون 
كالم ليعلمنـــا كيـــف نتواصـــل مـــع حضـــور هللا 
الصامـــت مثلمـــا فعلـــت الســـيدة العـــذراء. هـــذه 
هـــي إحدى مراحـــل الحياة الروحية التي جازها 
النســـاك والمتعبـــدون ووصفوهـــا بكونهـــا أغنـــى 
المراحـــل الروحيـــة التـــي اتحدت فيهـــا أرواحهم 
بـــاهلل، وفـــي صمـــت االتحـــاد وحـــده تلقـــوا منـــه 
كل الِنعـــم واألنـــوار: »ألنـــه هكذا قال لي الرب 
إنـــي أهـــدأ وأنظـــر في مســـكني كالحر الصافي 
علـــى البقـــل، كغيـــم النـــدى فـــي حـــر الحصاد« 
علـــى  ســـكون هللا  انعكـــس  لقـــد  )إش4:18(. 
أرواحهـــم فســـكنت، وصـــار فيهـــا هـــدوء عظيم 

كالحـــر الصافـــي وكغيـــم الندى. 
وال يســـتطيع اإلنســـان أن يتواصـــل مـــع 
حضـــور هللا الصامـــت مـــا لـــم يصمـــت ويهدأ. 
لقـــد أفقدت المدنية اإلنســـان هدوءه وصار كل 
شـــيء اليـــوم صاخًبـــا. مـــن أجـــل ذلـــك يحثنـــا 
والســـكون  »بالرجـــوع  قائـــاًل:  اإللهـــي  الوحـــي 
تخلصـــون. بالهـــدوء والطمأنينة تكـــون قوتكم« 

)إش15:30(. 
يـــا ليتنـــا نتعلـــم كيـــف ُنســـكِّت ليـــس فقـــط 
لســـاننا بل حواســـنا وأفكارنا ومشـــاعرنا. فطفل 
المـــذود الصامـــت ال يســـمعه إال الصامتـــون. 
أســـرار  المؤتمنـــون علـــى  هـــم  هـــؤالء وحدهـــم 

المـــذود العجيبـــة!!

لما كــــــــان السيــــــــــد 
المسيــــــــح فـــي تجســـــــــده 
قـــد اتخـــذ جســـًدا كاماًل، 
فمـــن الطبيعـــي أنـــه عند 
صامًتـــا  كـــــــــــان  والدتـــه 
ال يتكلـــم. ومـــن الســـهل أن نســـتنتج أنـــه مثـــل 
كل األطفـــال تعلـــم الـــكالم تدريجًيـــا حتـــى تكلم 
بشـــكل كامل في عامه الثاني بالتقريب. يعني 
ذلك أن الســـيد المســـيح أتى إلى عالمنا صامًتا 
وقضـــى أول عاميـــن مـــن عمـــره علـــى األرض 

بـــدون كالم. 
علـــى  الكثيريـــن  هللا  صمـــت  شـــغل  لقـــد 
مـــر العصـــور وباألخـــص في فتـــرات التجارب 
واآلالم. فقد تســـاءل حبقوق قائاًل: »فلم تنظر 
إلى الناهبين، وتصمت حين يبلع الشـــرير من 
هـــو أبـــّر منـــه« )حـــب13:1(، وإشـــعياء تحّير 
قائـــاًل: »أألجـــل هـــذه تتجّلـــد يـــا رب. أتســـكت 
داود  أّمـــا  )إش12:64(.  الـــذل«  كل  وتذّلنـــا 
فتوســـل إلـــى هللا قائـــاًل: »اللهـــم ال تصمـــت ال 
تســـكت وال تهـــدأ يا هللا« )مـــز1:83(، وأيًضا: 
»يـــا إله تســـبيحي ال تســـكت« )مـــز1:109(. 

أّمـــا صفنيـــا النبـــي فقـــد رأى صمـــت هللا مـــن 
قائـــاًل:  بـــه  فتغّنـــى  تماًمـــا،  مخالـــف  منظـــور 
»فـــي ذلـــك اليـــوم ُيقـــال ألورشـــليم: ال تخافـــي 
يـــا صهيـــون. ال ترتـــِخ يـــداِك. الـــرب إلهـــك في 
وســـطِك جبـــار. يخلـــص. يبتهـــج بـــِك فرًحـــا. 
بترنُّـــم«  بـــِك  يبتهـــج  محبتـــه.  فـــي  يســـكت 
مـــن  النشـــيد  وعـــذراء  )صـــف17-16:3(. 
فـــرط تلذذهـــا بصمـــت عريســـها تهللـــت قائلـــة: 
تيقظـــن وال  أال  أورشـــليم  بنـــات  يـــا  »أحلفكـــن 

تنبهـــن الحبيـــب حتـــى يشـــاء« )نـــش4:8(. 
صمـــت هللا عـــن الـــكالم ال يعنـــي صمتـــه 
بيـــن  الصامـــت  يســـوع  فالطفـــل  العمـــل.  عـــن 
ذراعـــي العـــذراء كان يضبـــط الكـــون كله بكلمة 
فيـــه. بالمثـــل أيًضا لما مـــات وُوِضع في القبر 
كان صامًتـــا عـــن الكالم بينمـــا كان يعمل بقوة 

منادًيـــا للذيـــن فـــي الجحيم بالعتـــق والحرية! 
لقـــد عرفت الســـيدة العذراء كيف تتواصل 
مع ابنها الصامت، فقد اتحد وجدانها بوجدانه 
فلـــم يعـــد للكلمـــات احتيـــاج. لقـــد كانـــت نظـــرة 
واحـــدة منـــه كافيـــة لتعـــرف العـــذراء مشـــيئته. 
ولعـــل هللا فـــي تدبيـــره الحكيـــم قصـــد أن يولـــد 
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يعـــرف كيـــف يخلص، ولكننـــا ال نريد الخالَص... 
إن كنتـــم رهباًنـــا، فلمـــاذا تطوفون مثـــل الَعلمانيين؟ 
وقـــد  المســـيح،  الســـيد  أمـــام  جواُبنـــا  يكـــون  مـــاذا 
هجْرنـــا العالـــم، وهـــا نحن نعـــاوُد الطـــواَف فيه؟ إن 
طقَســـنا مالئكـــيٌّ لكننـــا جعلنـــاه علمانًيـــا. ال يكـــون 
هـــذا مّنـــا يـــا إخوتـــي؛ بـــل لنهـــُرْب من العالـــم، ألنه 
إن كان بالـــكاد نخلـــص فـــي البريـــِة، فكيـــف يكـــون 
حاُلنـــا بيـــن الَعلمانييـــن؟ فلن يكـــون لنا خالٌص، ال 
ســـيما والـــربُّ يقـــول: مـــن ال يهجـــر العالـــَم وكلَّ ما 
فيـــه وينكـــر نفَســـه ويأخـــذ الصليـــَب ويتبعنـــي فلـــن 

يســـتحقَّني[ )بســـتان الرهبـــان قـــول 318(.

تقابلنـــا  عالقـــة  أول 
فـــي الكتـــاب المقـــدس بين 
أبـــي  إبراهيـــم  وبيـــن  هللا 
اآلبـــاء، هـــو أمـــر هللا لـــه 
أرضـــه:  مـــن  يخـــرج  أن 
»َوَقـــاَل الـــرَّبُّ أَلْبـــَراَم: اْذَهـــْب ِمـــْن َأْرِضـــَك َوِمـــْن 
َعِشـــيَرِتَك َوِمْن َبْيِت َأِبيَك ِإَلى اأَلْرِض الَِّتي ُأِريَك« 
هللا  ألمـــر  ابراهيـــم  طاعـــُة  وكانـــت  )تـــك1:12(. 
 » طاعـــًة مطلقـــًة »َفَذَهـــَب َأْبـــَراُم َكَمـــا َقاَل َلـــُه الرَّبُّ
)تـــك4:12(. وعـــاش هـــذا األمـــر وهذه االســـتجابة 
مـــدى األجيـــال، وهـــذا مـــا نـــراه فـــي عظـــة القديـــس 
اســـتفانوس: »َظَهـــَر ِإَلـــُه اْلَمْجـــِد أَلِبيَنـــا ِإْبَراِهيـــَم ... 

َأْرِضـــَك« )أع4-2:7(. ِمـــْن  اْخـــُرْج  َلـــُه:  َوَقـــاَل 
خـــرج إبراهيـــم وراء هللا دون أي ضماٍن لحياة 
ـــا ُدِعـــَي، َأَطـــاَع َأْن  أفضـــل: »ِباإِليَمـــاِن ِإْبَراِهيـــُم َلمَّ
َيْخـــُرَج ِإَلـــى اْلَمـــَكاِن الَّـــِذي َكاَن َعِتيـــًدا َأْن َيْأُخـــَذُه 
َيْأِتـــي«  َأْيـــَن  ِإَلـــى  َيْعَلـــُم  اَل  َوُهـــَو  َفَخـــَرَج  ِميَراًثـــا، 

)عـــب8:11(.
واالســـتجابة  األمـــر  مســـتوى  نفـــس  وعلـــى 
كانـــت بدايـــة الرهبنـــة فـــي أرض مصـــر. فعندمـــا 
ســـمع  الكنيســـة،  إلـــى  أنطونيـــوس  الشـــاب  دخـــل 
وصيَة الربِّ يســـوع للشـــاب الغني: »ِإْن َأَرْدَت َأْن 
َتُكـــوَن َكاِمـــاًل َفاْذَهـــْب َوِبْع َأْمـــاَلَكَك َوأَْعـــِط اْلُفَقَراَء، 

ـــَماِء، َوَتَعـــاَل اْتَبْعِنـــي«  َلـــَك َكْنـــٌز ِفـــي السَّ َفَيُكـــوَن 
)مـــت21:19(.

أرضـــه،  مـــن  أنطونيـــوس  الشـــاب  وخـــرج 
وبـــاع كلَّ مـــا لـــه، باحًثـــا عـــن طريـــق الكمـــال في 
عالقتـــه مـــع الـــربِّ يســـوع. وكمـــا كانـــت طاعـــة 
إبراهيـــم هلل فـــي الخـــروج من أرضه طاعـــًة كاملًة، 
هكـــذا كانـــت وصيـــة القديـــس أنطونيـــوس لتالميذه 
الرهبـــان ولـــكل مـــن يريـــد أن يكـــون خروجـــه وراء 
الـــرب يســـوع المســـيح خروًجـــا كامـــاًل: »إن ِشـــئَت 
أن تخُلـــَص فـــال تدخـــْل بيَتـــك الـــذي خرجـــَت منه، 
وال تســـُكْن في القريِة التي أخطأَت فيها« )بســـتان 

الرهبـــان قـــول 24(.
وعاشـــت هـــذه الوصيـــة بيـــن أجيـــال الرهبنـــة 
ُتمثـــل  وصيـــة  ألنهـــا  طويلـــًة،  ســـنواٍت  القبطيـــة 
بدايـــة الطريـــق، وبداية الخـــروج وراء هللا، وعالمًة 
علـــى التصميـــم مـــن كل القلـــب علـــى تـــرك الحياة 
بـــكل أفراحهـــا وأحزانهـــا، والبدايـــة مـــع  الماضيـــة 
هللا كقائـــد حقيقـــي للطريـــق، وكمســـئول مســـئولية 
كاملـــة عـــن حياتـــي: »َفَخـــَرَج َوُهـــَو اَل َيْعَلـــُم ِإَلـــى 
َأْيـــَن َيْأِتـــي«. وكانـــت هـــذه وصيـــة القديـــس أنبـــا 
مقـــار لبعـــض رهبـــان زائريـــن، عندمـــا ســـألوه »قل 

لنـــا كيـــف نخلـــص؟«:
د وقال: »كلُّ واحٍد منا  ]أمـــا القديـــس فإنه تنهَّ
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المجيـــد  الغطـــاس  عيـــد  يقـــع 
هـــذا العـــام يـــوم الجمعـــة 11 طوبـــه 
ينايـــر   19 الموافـــق  1734ش، 
2018م، وعليـــه يكـــون يـــوم الجمعة 
فطـــًرا كامـــاًل ألنـــه عيـــد ســـيدي كبير. 
يـــوم واحـــد هـــو  العيـــد  برمـــون 
ينايـــر،   18  / طوبـــه   10 الخميـــس 
وُيصـــام انقطاعًيـــا، وُتصلـــى المزامير 
فـــي قـــداس البرمـــون حتـــى الســـاعة 

الثانيـــة عشـــرة )النـــوم(.
وكل عام وأنتم بخير.
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+ وإذ ُيمثـــل الهيـــكل الســـماء، ويشـــير ســـتر 
الهيـــكل إلـــى بـــاب الســـماء، لذلـــك يمســـك الكاهـــن 
الســـتر،  يفتـــح  وهـــو  الســـماء(  )مفتـــاح  الصليـــب 
ألنـــه بالصليـــب انفتـــح لنـــا بـــاب الســـماء وصـــار 
لنـــا الدخـــول إلـــى األقـــداس، وبذلك يتغّنـــى الكاهن 
فـــي األربـــاع الخشـــوعية قائـــاًل: »ِمـــْن ِقَبـــِل َصِليِبِه 
َســـِة، َردَّ اإلْنَســــــــــــــــاَن َمـــرًَّة ُأْخـــــــــــــَرى  َوِقَياَمِتـــِه اْلُمَقدَّ

إَلـــى اْلِفـــْرَدْوِس«.
+ يبــــــــــــــــــدأ بصــــــــــــالة »أبانا الـــــــــــــذي فــــــــــــــي 
أول  هـــي  تكـــون  أن  الســـماوات...« ألنهـــا البـــد 
صـــالة نبـــدأ بها كوصيـــة الرب لتالميـــذه: »َفَصلُّوا 
ـــَماَواِت...«، فنبدأ  َأْنتُـــْم َهَكـــَذا: َأَباَنـــا الَّـــِذي ِفي السَّ

ونختـــم بهـــا ســـائر صلواتنـــا الطقســـية.
+ بعدهـــا يســـجد الكاهـــن أمـــام بـــاب الهيكل 
َنْســـُجُد   Tenouw]t `mmok `w Pxc?.. قائـــاًل: 
َلَك َأيَُّها اْلَمِســـيُح.. وحســـب البابا غبريال الخامس 
اإلضافـــة  نجـــد  الطقســـي،  الترتيـــب  كتابـــه  فـــي 
الهيـــكل  بـــاب  أمـــام  الكاهـــن  »يســـجد  التاليـــة: 
مقبـــاًل عتبـــة بـــاب الهيـــكل بفيه..«، فكثرة الســـجود 
اســـتمطار لمراحـــم الرب، ثـــم يلتفت إلخوته الكهنة 
«، كذا  والشـــعب طالًبا بركتهم قائاًل: »باركوا عليَّ
 Xw nhi ̀ebol..« :يطلـــب منهـــم الصفـــح قائـــاًل
اغفـــروا لـــي«.. كل هـــذا الطقـــس قبـــل البـــدء فـــي 
َوَقْفتُـــْم  »َمَتـــى  الـــرب  لوصيـــة  تحقيًقـــا  الصـــالة 
ُتَصلُّـــوَن َفاْغِفـــُروا ِإْن َكاَن َلُكـــْم َعَلـــى َأَحـــٍد َشـــْيٌء 
ـــَماَواِت  ِلَكـــْي َيْغِفـــَر َلُكـــْم َأْيًضا َأُبوُكـــُم الَِّذي ِفي السَّ

)مـــر29:11(. َزالَِّتُكـــْم« 

أهـــــــــــــم مــــــــــــا يميـــــــز 
كنيستنا القبطيــة الروحانية 
والعمــــــــــــــــق.. فحركاتهـــــــــــا 
تمثيليـــة  ليســـت  الطقســـية 
ُموزَّعـــة األدوار، إنمـــا هي 
كتابيـــة الهوتيـــة روحيـــة. والطقـــس الكنســـي حـــي 
ومتجـــدد.. والختالف العصـــور ُأضيفت لليتورجيا 
مختلفـــة.  طقســـية  وحـــركات  صلـــوات  القبطيـــة 
وكعـــادة آبائنـــا الروحانييـــن إذ روحنـــوا أجســـادهم، 
فتأملوا في الليتورجيا، وصبغوا الحركات الطقسية 
بصبغـــة روحانيـــة. وطقـــس القـــداس اإللهـــي منهل 
عـــذب ال ينضـــب من التأمـــالت الروحية العميقة، 
ألن كل حركـــة وكل كلمـــة فـــي القـــداس لها معنى 
روحـــي عميـــق، وتلـــك الروحانية هـــي معين لنحيا 
القـــداس اإللهـــي دون ملـــل أو تشـــتت.. وفـــي هـــذا 
المقـــال نتأمـــل فـــي الطقـــس المســـتقر في كنيســـتنا 

بـــدًءا مـــن صلـــوات رفـــع البخور..
1- كشف الرأس، وفتح ستر الهيكل:

يكشف الكاهن رأســـــــه ويمســــك الصليــــب 
بيمينـــه ويفتــــح ستــــر الهيـــكل وهـــو يقــــــــــــول: 
..Elehcon   `hmac~، ويبتــــــــدئ  اْرَحْمَنا َيا هللُا.. 

الربية..  بالصـــالة 

+ يخلـــع الكاهـــن عمامتـــه كاشـــًفا رأســـه فـــي 
العمامـــة  إذ ترمـــز  أمـــام هللا.  اتضـــاع وانســـحاق 
ـــاًل باألربعـــة  إلـــى التـــاج فـــوق رأســـه، فيخلعـــه متمثِّ
أمـــام  تيجانهـــم  خلعـــوا  الذيـــن  قسيًســـا  والعشـــرين 

)رؤ10:4(.  العـــرش  علـــى  الجالـــس 
كما أن كشـــف الرأس يرمز إلى إعالن مجد 
المســـيح، فكما قال بولس الرســـول: »َأنَّ َرْأَس ُكلِّ 
ـــا َرْأُس اْلَمْرأَِة َفُهـــَو الرَُّجُل.  َرُجـــٍل ُهـــَو اْلَمِســـيُح. َوَأمَّ
َوَرْأُس اْلَمِســـيِح ُهـــَو هللُا« )1كـــو3:11(. إًذا فمجد 
المـــرأة هـــو الرجـــل ألنهـــا ُأِخـــذت منه وهو رأســـها، 
ورأس الرجل هو المســـيح، ورأس المســـيح هو هللا.

إشـــارات  عـــدة  هنـــاك  أن  بالذكـــر  والجديـــر 
طقســـية فـــي طقـــوس مختلفة لكشـــف رئيس الكهنة 
والكاهـــن والشـــماس رؤوســـهم، كلٍّ فـــي موضعـــه. 
ناهيـــك عّمـــا ُذِكـــر فـــي قوانيـــن البابـــا غبريـــال بـــن 
تريـــك البابـــا الــــ70 )القوانيـــن17،6(، كـــذا كتـــاب 
ســـر الثالوث الذي يذكر أن من ال يحضر تحليل 
الخـــدام ال ينبغـــي لهم كشـــف رأســـهم )واليخدموا(، 
ممـــا يـــدل أن ذلـــك كان طقًســـا معروًفـــا، ولكنـــه 
اندثـــر وال يســـتخدم فـــي الكنيســـة القبطيـــة اليـــوم، 
ومازالـــت بعـــض الكنائـــس تحتفـــظ بـــه ككنيســـــــــة 

الـــروم األرثوذكـــس.

ســـديًما ضعيًفـــا.. وهنا نســـأل: ومـــاذا عن القمر؟ 
القمـــر ككيـــان ووجود أوجده هللا منذ بداية الخليقة 
عبـــارة  فـــي  ضمنًيـــا  وُذِكـــر  بـــاألرض،  مرتبًطـــا 
يحـــدث  ولـــم  الســـموات واألرض«،  »خلـــق هللا 
إطالًقـــا أي تغييـــر فـــي طبيعـــة أو تكويـــن القمـــر، 
ولكـــن التغييـــر كان مرتبًطا بمصدر الضوء الذي 
يســـتمد القمـــر ضـــوءه منـــه، فالضـــوء الـــذي كان 
يصـــل إلـــى ســـطح القمـــر قبـــل اليـــوم الرابـــع كان 
يصـــل ضعيًفـــا خافًتا بصورة ال تمكنه أن ينعكس 
ويصـــل إلـــى األرض. أّمـــا فـــي اليـــوم الرابع فكان 
ضـــوء الشـــمس القـــوي موجًهـــا إلى القمـــر بصورة 
تمكنـــه مـــن االنعـــكاس مـــن ســـطح القمـــر ويصل 
إلـــى األرض، ومـــن هنـــا أمكـــن رؤيـــة القمـــر فـــي 
اليـــوم الرابـــع كجســـم يضـــيء لنـــا فـــي الليـــل، فـــي 
حين أنه لم يكن ممكًنا رؤيته هكذا بهذه الصورة 
قبـــل ذلـــك.. أّمـــا عـــن تعاقـــب الليـــل والنهـــار فهو 
ظاهـــرة طبيعيـــة مرتبطـــة بطبيعـــه العالقـــة بيـــن 
األرض والكيـــان الـــذي تدور حول نفســـها أمامه، 
ســـواء كان شمًســـا في اليوم الرابع أو ســـديًما قبل 
ذلـــك، ومـــن المؤكـــد أن األرض منـــذ تكوينها إنما 
تـــدور حـــول نفســـها مـــرة كل 24 ســـاعه تقريًبـــا 
أمـــام مصـــدر الضـــوء الذي ُأِخذت منـــه وارتبطت 
بـــه بربـــاط الجاذبيـــة، وعلـــى هـــذا فتعاقـــب النهار 
والليـــل إنمـــا يرجـــع إلـــى اليـــوم األول، والتغييـــر 
الوحيـــد هـــو في درجـــه إضاءة األرض نهاًرا ولياًل 
متأثـــرة بقـــوة إضـــاءة المصـــدر. تلـــك القـــوة التـــي 

وصلـــت ذروتهـــا فـــي اليـــوم الرابع.

صـــار جدل كبيــــــــر 
حول أمر النـــــــــــور فـــــــــــي 
بدايـــــــــــة الخليقـــــــــــــة. فقـــــــد 
تحـــدث الكتاب المقـــــــدس 
عـــن النورييـــن العظيميـــن 
)الشـــمس والقمـــر( فـــي أحـــداث اليـــوم الرابـــع مـــن 
أيـــام الخلـــق فظـــن البعـــض أن هللا خلقهم في هذا 

اليـــوم )الرابـــع(!!
لقـــد ذكـــر الوحـــي اإللهـــي فـــي بدايـــة أيـــام 
ـــَماَواِت  السَّ هللُا  َخَلـــَق  اْلَبـــْدِء  »ِفـــي  الخلـــق 
َواأَلْرَض« )تـــك1:1(. وعبـــارة خلـــق تعنـــي أنـــه 
أوجد الشـــيء من ال شـــيء، فاهلل خلق الســـموات 
مـــن عـــدم وأوجد النور أيًضا من الشـــيء. وكلمة 
مجـــرات  مـــن  ماتحويـــه  بـــكل  تعنـــي:  الســـموات 
ونجـــوم وكواكـــب وأجســـام مضيئـــة ذاتًيـــا وأجســـام 

تعكـــس الضـــوء. 
وكان أول ظهـــور للنـــور فـــي اليـــوم األول 
عندمـــا قـــال هللا »ليكـــن نور«، وفي هـــذه المرحلة 
لـــم يغيـــر هللا شـــيًئا مـــن طبيعـــة مصـــدر الضـــوء 
وبصفـــه خاصـــة الشـــمس التـــي كانـــت فـــي بدايـــة 
مراحل تكوينها من ســـديم ذو إضاءة بســـيطة إلى 
جـــرم الشـــمس ذي اإلضـــاءة الشـــديدة. ولكـــن مـــا 

تـــم تغييـــرة كان يخص األرض نفســـها فهي كانت 
محاطـــة بكميـــات كبيـــرة مـــن األبخـــرة المتصاعدة 
منها بســـبب ارتفاع حرارتها –في بداية تكوينها- 
وتكثفهـــا حـــول األرض بكميـــات ضخمـــه عبـــر 
عنهـــا الكتاب بعبارة »َوَعَلـــى َوْجِه اْلَغْمِر ُظْلَمة« 
)تـــك2:1(. فكانت الظلمـــة في بداية اليوم األول 
هـــي نتـــاج أمرين: كميـــة األبخرة الشـــديدة الكثيفة 
التـــي كانـــت تحيـــط بـــاألرض )الغمـــر(، وأيًضـــا 
)بدايـــة  للســـديم  التـــي  مكتملـــة  الغيـــر  اإلضـــاءة 
تكـــون الشـــمس( والتـــي لم تقـــدر أن تخترق الغمر 
ولكـــن  الظلمـــة...  فكانـــت  إلـــى األرض  لتصـــل 
صـــار األمـــر اإللهـــي »ليكـــن نور« فـــي النصف 
هـــذا  األول. وعندمـــا صـــدر  اليـــوم  مـــن  الثانـــي 
األمـــر اإللهي بـــدأت األرض في البرودة، وكثافة 
الغمـــر بـــدأت تقل تدريجًيا لتســـمح للنـــور الخافت 

الـــذي للســـديم أن يمـــر إلـــى األرض.. 
أّمـــا عـــن اليـــوم الرابـــع، ففيـــه يقـــول الكتـــاب 
»َفَعِمـــَل هللُا النُّوَرْيـــِن اْلَعِظيَمْيـــِن« )تك16:1(. 
وكلمـــة عمـــل ال تعنـــي الخلـــق مـــن العـــدم ولكنهـــا 
تعنـــي أنـــه عمل شـــيًئا من شـــيء آخر. فالشـــمس 
لـــم ُتخَلـــق فـــي اليـــوم الرابـــع مـــن العـــدم، وإنمـــا تم 
تطـــور شـــكلها وحجمهـــا وقوتهـــا بعـــد أن كانـــت 
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